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Musselkanaal, 19-09-2018 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De kop van het nieuwe schooljaar is eraf. 
Langzaamaan heeft iedereen zijn plekje weer 
gevonden. De leerkrachten richten zich volop 
het lesgeven en de leerlingen op het volgen 
van de lessen. De komende periode staat in 
het teken van de studie2daagse, de 
kinderboekenweek en de eerste ronde 
contactmiddagen- / avonden.  
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke vorming 
van uw kinderen gebruiken we op school de 
methode Trefwoord. Tijdens de lessen kijken 
we naar een digitale kalenderplaat met 
daarop een tekening, foto, puzzel of tekst 
waarmee we Bijbelverhalen, verhalen uit het 
dagelijks leven, gedichten, gebeden en 
liederen die daarbij horen met de kinderen 
bespreken. Zo stelt Trefwoord verschillende 
thema’s uit de leefwereld van de kinderen aan 
de orde. In de afgelopen periode en de 
periode tot aan de volgende Lindenkrabbels 
zijn/worden de volgende thema’s en 
Bijbelverhalen behandeld: 
 
 Startweek (week 34, 35 en 36) 
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar. 
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13). 
 
 
 

 
 Ontwerpen (week 35 en 36) 
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven 
roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de 
mens om zijn wereld vorm te geven en te 
vernieuwen. 
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1). 
 
 Presteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de 
waardering ervan en de vraag hoe presteren 
kan bijdragen aan het geluk van mensen. 
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 
Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 
10). 
 
 Pakken (week 40 en 41) 
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en 
pakken waar je recht op hebt.  
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van 
Nabot (1 Koningen 21). 
 

Wasmoeder/-vader gezocht 
Wij zijn op zoek naar een wasmoeder/-vader/-
oma/-opa etc. die voor ons wekelijks de was 
wil doen. Het betreft hand-, 
thee- en vaatdoeken. De 
ophaal- en brengdag kan in 
onderling overleg worden 
afgesproken. Mail naar  
lindenborgh@sgperspectief.nl 
voor meer informatie of om u 
aan te melden. 
 

Terugblik informatieavond 
Gisteren vond onze informatieavond plaats. Er 
was een grote opkomst van ouders en 
kinderen. Hier zijn wij als school erg trots op! 
De avond was verdeeld in inloop in de klassen 
en de presentatie van onze nieuwe visie. 
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We kijken terug op een geslaagde avond! 

Ziekmelden 
Langs meerdere kanten bereikte ons het 
bericht dat het ziekmeldingsformulier op de 
website het niet deed of niet te vinden was. 
Het formulier werkt inmiddels weer en het is 
terug te vinden onder de knop contact.  

Vergeet u niet de naam van uw kind in te 
vullen ? We hebben inmiddels diverse 
meldingen gehad waarin de naam van de 
ouder is vermeld, maar niet de naam van het 
kind.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanwezigheid op school 
We hebben gemerkt dat de leerlingen steeds 
vroeger op school komen. Er is toezicht op het 
schoolplein vanaf 08.10 en 13.00. Het is niet 
de bedoeling dat voor deze tijden de 
leerlingen zich al het schoolplein bevinden. 
 

Parkeren 
Vanwege de bomenkap eerder dit jaar, 
konden wij tijdelijk gebruik maken van de 
parkeerplaatsen van dansschool Poelman en  
fietszaak Altaflex. Inmiddels kan er weer 
geparkeerd worden op het veld aan de 
overkant van school. Dat kan zowel op het  
gravelgedeelte als op het tegelgedeelte dat 
iets verder door ligt. 
 
Op verzoek van onze buren 
verzoeken wij u niet meer 
te parkeren op hun 
parkeerplaatsen.  
 
Deze  parkeerplaatsen zijn nl. eigen terrein. 
Mocht de politie onverwacht handhaven, kunt 
u hiervoor bekeurd worden! Onze tip blijft: 
kom te voet of op de fiets naar school. 
 

Studie2daagse 
Op do 27 en vrij 28 sept. hebben wij een 
studie2daagse. Alle kinderen zijn dan vrij! 
 

Ritje met de STAR 
Op do 11-10 gaan we met alle groepen een 
ritje maken met de museumspoorlijn STAR. 
Meer info ? Klik op: 
https://www.stadskanaalrail.nl/  
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We stappen om 10.15u op in Musselkanaal en 
gaan vervolgens met de stroomtrein naar 
Stadskanaal om daarna weer terug te keren 
naar Musselkanaal. Om 12.00u zijn we weer 
terug. De rit wordt georganiseerd door de 
Brede School Musselkanaal. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
Vanaf dit schooljaar werken wij met “Edith” 
voor de TSO. Via dit systeem kunt u uw 
kind(eren) opgeven en afmelden voor de TSO.  
 
Als u uw kind heeft opgeven en uw kind 
hoeft alsnog niet te komen, vergeet dan niet 
uw kind af te melden! 
 
In de maand september gaan wij nog soepel 
om met het vergeten van de afmelding.   
 
Mocht uw kind vanaf 1 oktober op aangemeld 
staan en uw kind verschijnt niet bij de TSO 
(het kind is dan niet afgemeld), krijgt u dit wel 
gefactureerd. Er wordt van u verwacht dat u 
uw kind afmeldt! 
 
Denkt u er aan dat de kosten van de TSO vanaf 
dit schooljaar € 1,25 per keer per kind zijn ? 
 
 
 
 

 

Inschrijven contact- 
middagen /-avonden 
In de week van 08-10 en de week van 15-10 
vinden de contactmiddagen / -avonden plaats. 
Via ons inschrijfsysteem Parro kunt u zich 
intekenen voor een gesprekstijd met de  
leerkrachten. Volledigheidshalve voegen wij 
bij deze Lindenkrabbels nogmaals de 
handleiding van Parro toe. Wilt u s.v.p. van te 
voren testen of uw account nog werkt ? Indien 
niet, horen wij dit graag uiterlijk di 25-09 (mail  
naar lindenborgh@sgperspectief.nl), zodat wij 
(indien nodig) uw account kunnen 
heractiveren. 
 

Bont Kwartiertje 
Vorig schooljaar hebben wij het bont 
kwartiertje geïntroduceerd. Het bont  
kwartiertje is een optreden van een groep 
voor de kinderen van de school. Het bont 
kwartiertje kan bijv. een toneelstuk, lied, een 
voordracht etc. zijn. Vanaf dit schooljaar  
worden de ouders van de betreffende groep 
uitgenodigd om het bont kwartiertje bij te 
wonen. Om het geheel in goede banen te 
leiden, hebben we een paar spelregels: 
 
-De ouders van de groep die het bont 
kwartiertje verzorgt, worden uitgenodigd door 
de leerkracht.  
-De ouders wachten op het achterplein totdat 
alle leerlingen op hun plek zitten. Wachten is 
mogelijk vanaf 11.45u. 
-De ouders worden naar binnen gelaten op 
teken van een van de leerkrachten. 
-De ouders gaan achter de kinderen staan. 
Kinderen hebben altijd vrij zicht op het 
podium. 
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-School maakt foto’s van het bont kwartiertje.  
Vanwege de wet AVG is het niet toegestaan 
aan de ouders om te fotograferen. 
 

 
 

Werkdrukverlaging 
Afgelopen schooljaar is de school diverse 
keren gesloten geweest i.v.m. de landelijke 
staking. De stakingen hebben o.a. opgeleverd  
dat het ministerie van onderwijs extra geld ter 
beschikking heeft gesteld aan alle scholen in 
Nederland. Daar zijn wij erg blij mee! Als team 
hebben wij besloten om van het extra geld 
een leerkracht aan te nemen voor 2 dagen. 
Deze leerkracht, meester Dennis Wijbenga, 
neemt op donderdag en vrijdag een groep 
over. De eigen leerkracht is dan op school aan 
het werk en heeft dan de gelegenheid om de  
groepsadministratie te doen, nakijkwerk, 
lesvoorbereiding etc. In de agenda van de 
Lindenkrabbels kunt u zien welke groep 
meester Dennis Wijbenga overneemt.  
 

Landelijke staking 
Zoals het er nu naar uitziet, is de landelijke 
stakingsestafette op woe 12 sept. jl. 
afgesloten. Er is op dit moment geen  
 

 
duidelijkheid of er dit jaar weer nieuwe 
stakingen komen. 
 
De vakbond voor schoolleiders (AVS) 
organiseert momenteel acties gericht op de 
verbetering van de salarispositie van de 
(adjunct-)directeuren. Meer informatie kunt u 
vinden op www.avs.nl . Aan de actie rondom 
de ontruiming hebben wij geen gehoor 
gegeven. Wij hadden nl. al besloten om onze 
ontruiming eind september / begin oktober te 
organiseren. 
 

Schoolkoor Amuze 
Afgelopen maandag is ons schoolkoor Amuze 
begonnen aan de eerste repetities. Het koor 
zal dit schooljaar 4x optreden. Meer 
informatie is te vinden op: 
https://www.cbsdelindenborgh.nl/groepen/a
muze-schoolkoor  
 

Muzieklessen 
Meester Tekke Withaar, tevens onze 
koordirigent, zal ook dit schooljaar 
muzieklessen verzorgen op maandag. Alle 
groepen krijgen in totaal 10 muzieklessen. 
 

Leerlingenraad 
Volgende week di 25 sept. vindt de eerste 
vergadering van de leerlingenraad plaats. Wij 
zijn benieuwd naar de agendapunten van de 
kinderen! 
 
 
 
 
 
 



 

 Lindenkrabbels nr.01        19  september 2018 

 

Agenda 
Week 38 
Do 20-09: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
 Meester Kroes afwezig i.v.m. 

studie 
Vrij 21-09: Meester Dennis Wijbenga gr.4 
 
Week 39 
Ma 24-09: Juf Josita Piening afwezig 
 Vervanger: juf Wietske Klok 
Di 25-09: Juf Josita Piening afwezig. 

Vervanger: Juf Ruth van Vuren 
 Vergadering leerlingenraad 

(13.15-14.15) 
Woe 26-09: Bont kwartiertje gr.2 
  Inschrijven Parro vanaf 16.00u 
Do 27-09: Studie2daagse 
Vrij 28-09:  Studie2daagse 
 
Week 40 
Woe 03-10: Sluiting Parro om 16.00u 
Do 04-10: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
  Fietskeuring groep 5 t/m 8 
Vrij 05-10: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
 Dag van de leraar 
 OPA 
Do 11-10: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 12-10: Meester Dennis Wijbenga gr.8 
  

Woensdag 03-10 t/m vrijdag 12-10: 
Kinderboekenweek 

 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 11 
oktober 2018. 
 
 
 
 
 

 


