
 

 Lindenkrabbels nr.04       29 november 2018 

 
Musselkanaal, 29-11-2018 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De maand december staat voor de deur. Ver-
uit de meeste mensen zullen denken aan 
Sinterklaas en Kerstmis in deze periode. 
Kenmerkend zijn de vele cadeaus en 
overvloedige maaltijden. Toch is december 
niet voor iedereen een feestmaand. Laten we 
hen die het deze maand extra moeilijk hebben  
proberen een hart onder de riem te steken en 
waar mogelijk onze hulp te bieden. Samen zijn 
wij er voor elkaar! 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Meetellen (week 49 t/m 51) 
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, 
over serieus genomen worden en over wie 
bijzonder in tel is. 
 
Groep 1 en 2 werken aan de bijbelverhalen 
over Zacharias en de aankondiging van Jezus’ 
geboorte (Lucas 1, 26-38) 
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 49: Zacharias is in tel (Lucas 1, 5-25); 
Johannes is zijn naam (Lucas 1, 57-80).  
Week 50: Soldaten de straat (Bijbels verhaal); 
Een eenvoudig meisje telt mee (Lucas 1, 26-
38); De keizer is de baas (Lucas 2, 1-2).  
Week 51: Kleine koning van de vrede (Lucas 2, 
4-7); De herders zijn in tel (Lucas 2, 8-20). 
 
 

 
Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias 
(Lucas 1, 5-24); Een heel gewoon meisje (Lucas 
1, 26-56).  
Week 50: Zacharias kan weer spreken (Lucas 
1, 56-79); Een boodschap van de keizer (Lucas 
2, 1-7). 
Week 51: De koning in een voerbak (Lucas 2, 
6-7); Een boodschap voor herders (Lucas 2, 8-
20).  
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 49: Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-
24); Een gewoon meisje en een bijzonder lied 
(Lucas 1, 26-56).  
Week 50: Zacharias zingt het uit (Lucas 1, 56-
79); Met dank aan de keizer (Lucas 2, 1-7). 
Week 51: De koning in een voerbak (Lucas 2, 
6-7); Dit is geen plaats voor jou (Lucas 2, 8-20). 
 

Sinterklaas woe 5 dec. 
Op woe 5 dec. verwachten wij 
hoog bezoek van Sinterklaas 
en zijn Pieten. Sinterklaas 
wordt ontvangen bij de 
ingang aan de Kerkstraat. Wilt 
u deze ochtend NIET 
parkeren bij de stoep ter 
hoogte van het hek van 
school?  
 
De bel gaat regulier om 08.20u. De kinderen 
verzamelen deze ochtend (zoals gewoonlijk) in 
de rij en gaan daarna naar de klas. Vervolgens 
komen de klassen 1-voor-1 naar buiten en de 
kinderen wachten achter het hek van school 
totdat Sinterklaas er is.  
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Wij verwachten Sinterklaas tussen 08.30u-
09.00u. Ouders met jongere broertjes/zusjes 
kunnen de intocht van Sinterklaas bijwonen. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij achter 
de leerlingen plaatsnemen. Dank alvast voor 
uw medewerking! 
 

Driehoeksgesprekken 
Tijdens de informatieavond in september 
hebben wij onze nieuwe visie van De 
Lindenborgh gepresenteerd. De nieuwe visie 
zal ook veranderingen met zich meebrengen. 
Eén van de speerpunten in onze  visie is het 
‘leerproces van het kind’. Wij willen dat de 
kinderen meer eigenaar worden van hun 
leerproces, dat wil zeggen dat de kinderen 
meer zicht krijgen op hun eigen 
leerontwikkeling. 
 
Tijdens de gespreksronde in oktober waren 
niet alleen de ouders, maar ook hun 
kind(eren) uitgenodigd om bij het gesprek 
aanwezig te zijn. Wij hebben heel veel 
positieve reacties gekregen van kinderen en 
ouders. Ook het team heeft het als positief 
ervaren. Daarom hebben we besloten om 
hiermee door te gaan. 
 
Intern wordt er druk gewerkt aan het 
ontwikkelen van een nieuw rapport. Ook 
hierin zal het leerproces van het kind meer 
centraal komen te staan. 
 
In het nieuwe rapport zal ruimte zijn voor: 
-het kind om te laten zien waar het trots op is. 
-een weergave van hoe het kind in de klas 
werkt. 
-een beschrijving van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en werkhouding. 
-de resultaten van de citotoetsen . 
 

 
Wij bevinden ons op dit moment dus in een 
overgangsfase.  
 
Dit hele proces van veranderingen zal nog 
enige tijd in beslag nemen. Via de 
Lindenkrabbels houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 
 

Kerstviering 
Alhoewel wij nog in afwachting zijn van de 
komst van Sinterklaas, zijn wij tegelijkertijd 
ook al bezig met de voorbereidingen voor de 
kerstviering op do 20-12-2018. Alvast ter 
notering in uw agenda: 
-groep 1 om 12.00u uit (regulier) 
-groep 2 t/m 8 om 14.00u (continurooster) 
-Kerstviering (vindt plaats op school) 17.00u-
18.00u 
-Kerstdiner (vindt plaats op school) 18.00u-
19.00u 
 
U krijgt nog nadere informatie over de 
organisatie rondom de kerstviering/ 
kerstdiner. 
 

Parkeren bij school 
Afgelopen week bereikten ons vragen over 
hoe het nu zit met het parkeren op het veld 
tegenover school. Dit zullen we nogmaals aan 
u verduidelijken. 
 
Het parkeerterrein is in het  verleden op eigen 
initiatief aangelegd. Er zijn geen 
parkeervakken of aanduidingen waar 
geparkeerd moet worden en deze komen er 
ook niet. Het parkeerterrein is nl. geen 
officieel parkeerterrein. In overleg met de 
gemeente is er wel akkoord dat hier 
geparkeerd mag worden. De gewoonte is  
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ontstaan dat meestal alle geparkeerde auto’s 
met de neus richting het gras staan.  
 
Zoals u weet, staat op het veld tegenover 
school ook onze papiercontainer. Bij het 
uitgaan van de school wordt hier gewacht 
door ouders die hun kind op komen halen. 
Helaas gebeurt het dat de ene auto met de 
neus vooruit staat terwijl een andere auto 
achteruit staat; weer een andere auto staat 
zowat letterlijk naast de container en het 
gebeurt dat er zelfs 2 auto’s naast elkaar 
staan! Als vervolgens het kind in de auto zit, 
moet er per direct vertrokken kunnen worden 
(“we hebben haast”) en dat  leidt tot onveilige 
situaties, omdat op datzelfde moment ook 
andere auto’s willen vertrekken. 
 
De in- en uitrit van de parkeerplaats is direct 
gelegen naast de oversteekplaats en we 
hebben inmiddels al gezien dat er auto’s 
beginnen te rijden terwijl tegelijkertijd er 
kinderen en ouders lopend of met de fiets aan 
de hand oversteken. Dit is gewoonweg vragen 
om ongelukken! 

 
 
 
 
 

 
Een paar feiten op een rij: 
-De school is binnen 10 min. uit. Gedurende 
deze 10 min. staan er ook verkeersbrigadiers. 
Zij zorgen voor een veilig oversteekmoment.  
-Op ong. 50 meter afstand van school (minder 
dan 1 minuut loopafstand!) ligt een groot 
tegelvlak waar gemakkelijk en veilig 
geparkeerd kan worden. Parkeren bij 
dansschool Poelman en  
Altaflex is niet toegestaan (eigen terrein) 
evenals bij de gele streep voor school!  

Kortom, als Verkeersveilige School doen wij 
een beroep op uw fatsoen m.b.t. het 
parkeergedrag; verzoeken wij u vriendelijk 
om een beetje geduld te hebben bij het 
uitgaan van de school om tot slot gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid te nemen voor een 
verkeersveilige omgeving voor onze 
leerlingen! 
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Invallers 
Afgelopen week hebben wij diverse keren 
invallers op onze school gehad. Niet elke 
invaller heeft de bevoegdheid om gymles te 
mogen geven. In het geval dat de invaller niet 
bevoegd is, gaat de gymles niet door en zal dit 
worden gecompenseerd door extra lang 
buiten spelen en vrije activiteiten in de groep. 
 

Reminder: Extra 
hoofdluiscontrole 
Di-mid. 04-12  is er een extra controle waarbij 
de ouders van de leerlingen bij wie de vorige 
keer 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!! Zie ook Lindenkrabbels 2 
en 3 hierover. 
 

Zolder opgeruimd 
Afgelopen dinsdag heeft een grote groep 
ouders meegeholpen om onze zolder op te 
ruimen. Het was een grote klus, maar we zijn 
flink opgeschoten! Dank jullie wel voor jullie 
hulp! 
 

Agenda 
Week 49 
Di 04-12: Extra hoofdluiscontrole 
  (middag) 
Woe 05-12: Sinterklaas 
Do 06-12: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
Vrij 07-12: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
 
Week 50 
Do 13-12: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 14-12: Meester Dennis Wijbenga gr.8 

 
Week 51 
Di 18-12: Vergadering leerlingenraad  
Do 20-12: -Groep 1 om 12.00u uit 

(regulier) 
 -Groep 2 t/m 8 continurooster 

tot 14.00u. 
 -Kerstviering (vindt plaats op 

school) 17.00u-18.00u 
 -Kerstdiner 18.00u-19.00u 
Vrij 21-12: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 20 
december 2018. 


