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Musselkanaal, 08-11-2018 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De laatste maanden van het kalenderjaar 2018 
zijn aangebroken. De feestdagen staan voor 
de deur. Komend weekend is het feest van 
St.Maarten, een week later komt Sinterklaas 
naar ons land en vervolgens gaan we naar 
december waar we ons opmaken voor het 
Kerstfeest. Uiteraard wordt er gewoon 
lesgegeven in deze periode! Er zal sprake zijn 
van een goede balans tussen leren en feesten. 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Dromen (week 46 t/m 48) 
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over 
visioenen en toekomstdromen en over de 
vraag hoe dromen de mens sterker kunnen 
maken.  
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 46: Jesaja droomt terwijl hij wakker is 
(Jesaja 6); Jesaja vindt ’t een nachtmerrie 
(Jesaja 6). 
Week 47: Beven als een rietje (Jesaja 7, 1-12 
en 21-11); Goed nieuws en slecht nieuws 
(Jesaja 7, 13-17 en 25-11). 
Week 48: Een omgehakte boom (Jesaja 10, 33-
34 en Jesaja 11, 1-10); Een mooie droom 
(Jesaja 11, 6-9).  
  
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 46: Jesaja’s dagdroom (Jesaja 5); 
Jesaja’s nachtmerrie (Jesaja 5). 

 
Week 47: Immanuël (Jesaja 7, 13-17 en 25-
11); Jesaja droomt (Jesaja 10, 33-34 en 11, 1-
10). 
Week 48: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (Jesaja 9, 
1-6); Een wonderlijke droom (Jesaja 11, 6-9).  
 
Groep 1 en 2 werken aan de bijbelverhalen  
over Koning David. 
 

Verkeersveilige school 
Maandag 05-11 jl. is onze school bezocht 
i.h.k.v. het herijken van ons label 
“verkeersveilige school”. Mede door de 
diverse verkeersactiviteiten die wij aanbieden, 
het feit dat wij zo gericht aandacht besteden 
aan de directe verkeersomgeving (denk o.a. 
aan berichtgeving over het parkeren bij de 

gele streep, het gedrag bij de brigadiers etc. 
en een gestructureerd lesprogramma Verkeer 
hebben wij het label opnieuw toegekend 
gekregen!  
 

Controle op verlichting 
Van Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Stadskanaal ontvingen wij het volgende 
bericht:  
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De afdeling Veilig Verkeer Nederland afd. 
Stadskanaal is bezig, samen met politie, een 
aantal verlichtingscontroles voor te bereiden 
in de gemeente Stadskanaal. 
U heeft daarover al infomateriaal ontvangen. 
De controles staan gepland  in week 50.  
We hopen dan geen of zeer weinig fietsers en 
brommers aan te treffen zonder goede 
verlichting. Blijkt bij controle de verlichting 
niet in orde, dan volgt een boete. 
 

Leerlingenraad 
Di 06-11 jl. was de tweede vergadering van de 
leerlingenraad dit schooljaar. We hebben 
verschillende onderwerpen besproken: 
 
-nieuwe stoelen voor de leerlingen (helaas 
nog niet mogelijk, omdat de huidige stoelen 
nog niet zijn afgeschreven) 
-het maken van een promotiefilmpje over de 
school (we gaan kijken wat mogelijk is) 
-opfleuren van het podium (we gaan kijken 
wat mogelijk is) 
 
Ook hebben we gekeken naar wat we de 
vorige keer besproken hebben: 
-basket boven de prullenbakken (betreffende 
organisatie een bericht gestuurd en gebeld, 
maar geen reactie gehad > actie blijft nog 
even staan) 
-springtouw uit de boom halen > is inmiddels 
gebeurd. 
-spiegels op de wc (actie blijft nog even staan) 
-opknappen van de bankjes op het voorplein. 
Deze actie is in volle gang. De leerlingenraad is 
op zolder gaan kijken bij meester Henk 
Louwes en Arnold Plaatje die bezig zijn met 
het opknappen van de bankjes. Gezamenlijk  
 

 
hebben we gezien dat dit een grote klus is en 
dat het niet “even” is gedaan: 

1. Bankjes uit elkaar halen en helemaal 
schoonspuiten met een 
hogedrukreiniger. 

2. Bankjes opschuren en glad maken. 
3. Bankjes impregneren en laten drogen. 
4. Bankjes schilderen > eerste keer en 

laten drogen. 
5. Bankjes schilderen > tweede keer en 

laten drogen. 
6. Bankjes terugplaatsen. 
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St.Maartenloop Musselkanaal 
Wij zijn gebeld door de ondernemers-
vereniging Musselkanaal. De 
ondernemersvereniging heeft besloten om 
de St.Maartenloop niet op ma 12-11 te doen, 
maar op za 10-11 a.s.! Past u dit aan in uw 
agenda s.v.p.? 
 

Papiercontainer 
In de herfstvakantie is dhr. van der Vlag op 84-
jarige leeftijd overleden. Dhr. van der Vlag 
heeft jarenlang vrijwillig onze papiercontainer 
opgeruimd en wij zijn hem daarvoor enorm 
dankbaar! Wij wensen de familie van dhr. van 
der Vlag veel kracht en sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies.  
 
Mocht u zich geroepen voelen om ons te 
helpen met het opruimen van de 
papiercontainer (gemiddeld 1x per week), laat 
het ons dan weten via 
lindenborgh@sgperspectief.nl . 
 

Reminder: Tijdig afmelden TSO 
In Lindenkrabbels 01 en 02 hebben wij het al 
gemeld; in deze Lindenkrabbels vermelden wij 
het nogmaals! 
 
Denkt u eraan dat u uw kind afmeldt als het 
niet naar de TSO komt? Niet tijdig afgemeld, 
betekent dat u dit in rekening krijgt gebracht!  
 

Nieuwe vloerbedekking 
In de lokalen van groep 8, groep 3 en het 
leerpleinlokaal is in de herfstvakantie nieuwe 
vloerbedekking gelegd. Deze lokalen zien er 
weer piekfijn uit! 
 

 

Knoal in de toekomst  
(groep 7 en 8) 
Op donderdag 1 november is een vliegende 
start gemaakt met de lessen die bij het project 
‘Knoal in de Toekomst’ horen. Leerlingen van 
groep 7 en 8 zijn gelijk in de doe-stand gezet 
door Atelier KAT van Kitty Boon. Bert Roossien 
van het Streek Historisch centrum heeft de 
leerlingen een stuk verleden van Musselkanaal 
laten zien. 

 Ook wethouder Goziena Brongers van de 
Gemeente Stadskanaal was aanwezig om dit 
project van harte te ondersteunen.  
Komende weken gaan de kinderen van groep 
7 en 8 van deze basisschool een heuse film 
maken over Musselkanaal 50 jaar geleden. 
Deze is te zien tijdens de finale van het project 
op 26 november in de Bibliotheek te 
Musselkanaal. 

Hoofdluiscontrole 
Bij de reguliere controle op di 30-10 is 
gebleken dat er sprake was van toename van 
het aantal leerlingen met neten of hoofdluis. 
U bent woe 31-10 hierover extra 
geïnformeerd via de mail. Meerdere leerlingen 
worden inmiddels behandeld. 
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Op di-mid. 04-12 is er een extra controle 
waarbij de ouders van de leerlingen bij wie 
neten of hoofdluis is geconstateerd welkom 
zijn om de controle bij te wonen. Wij hopen u 
t.z.t. te kunnen berichten dat er sprake is van 
daling!! 
 
Bij de controle van hoofdluis volgen wij het 
protocol dat is opgesteld vanuit Rijks Instituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdl
uis  
 

Agenda 
Week 45 
Do 08-11: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 09-11: Meester Dennis Wijbenga gr.8 
Za 10-11: St.Maartenloop Musselkanaal 
 
Week 46 
Do 15-11: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
Vrij 16-11: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
Za 17-11: Landelijke intocht Sinterklaas 
 
Week 47 
Ma 19-11: Juf Henny Anholts afwezig 
 Vervanging: juf Wietske Klok 
Woe 20-11: Meester Jan Boels afwezig 

Vervanging:  
Do 21-11: Meester Dennis Wijbenga gr.1 
 Meester Kroes afwezig i.v.m. 

directeurenoverleg 
Vrij 22-11: Meester Dennis Wijbenga gr.2 
 
 
 
 
 
 

 
Week 48 
Woe 28-11: Bont Kwartiertje gr.7 
Do 29-11: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
  Schoolkringvergadering 
Vrij 30-11: Meester Dennis Wijbenga gr.4 
  OPA 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 29 
november 2018. 


