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Musselkanaal, 20-12-2018 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De tweede periode van het schooljaar zit erop. 
Een periode die in het teken stond en staat 
van de feestdagen. Na alle drukte is het 
uiteraard goed om even te rusten, zodat we er 
in het nieuwe kalenderjaar weer vol tegen aan 
kunnen gaan. Namens het team wens ik 
iedereen een fijne vakantie toe, mooie 
feestdagen en alvast het allerbeste voor 2019! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
 

 

Trefwoord 
Thema: Leren (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en 
kunnen leren als mens. Over leren en 
onderwijs als een voorwaarde voor een betere 
wereld. 
 
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3 / 
kinderbijbel blz. 20-21)); Jezus in de woestijn 
(Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret 
(Lucas 4); Jezus in de tempel (kinderbijbel blz. 
18-19); De eerste leerlingen (kinderbijbel blz. 
22); Jezus op de bruiloft (Joh. 2:1-12); 
Wonderlijke visvangst (kinderbijbel blz. 28); 
De genezing  van een verlamde (kinderbijbel 
blz. 36); Dochtertje van Jairus (kinderbijbel blz. 
26-27) 
 

Hoofdluis 
Bij de controle op di 04-12 jl. hebben enkele 
ouders gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om de controle bij te wonen. Hierdoor kon het 
Luizen Opsporing Team (LOT) laten zien wat zij 
constateerden. 
 
Na afloop van de vorige (extra) controle zijn 
geen ouders gebeld. De ouders die het betrof 
hebben een brief gekregen waarin de hulp van  
de GGD wordt aangeboden bij de juiste 
aanpak van het hoofdluisprobleem. Enkele 
ouders gaan hier ook daadwerkelijk gebruik 
van maken waarvoor onze dank! Diverse 
ouders hebben persoonlijk aangegeven 
serieus werk te maken van het 
hoofdluisprobleem. 
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Di-mid. 08-01 vindt de volgende controle 
plaats.  
 
Wij verwachten van degenen die niet hebben 
gereageerd via het strookje of een 
persoonlijk bericht dat zij hun kind 
daadwerkelijk thuis hebben behandeld! U 
bent als ouders/verzorgers verantwoordelijk 
voor de juiste hoofdhygiëne! Andere 
kinderen mogen niet de dupe worden van 
het niet-aanpakken van de hoofdluis! 
 
De ouders die bij de controle van di 04-12 een 
brief hebben gekregen, nodigen wij via deze 
Lindenkrabbels van harte uit om bij de 
controle op di-mid. 08-01 (13.15-15.15)  te 
komen kijken. De GGD zal tevens deze middag 
aanwezig zijn voor het beantwoorden van 
vragen van ouders; het geven van voorlichting 
en om mee te kijken tijdens de controle. 
 
Bij deze Lindenkrabbels is een folder van de 
GGD toegevoegd over hoe hoofdluis te 
behandelen. Via de onderstaande link krijgt u 
een filmpje te zien over de aanpak van 
hoofdluis: 
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIx
y1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&ind
ex=6  
 

Reminder: Oud Papier Actie  
De volgende OPA vindt plaats op vrij 4 jan. (de 
laatste vrijdag van de Kerstvakantie).  
 

Parro 
Woe 23 jan. wordt Parro open gezet voor het 
intekenen van de oudergesprekken.  
 
 

 
Controleer van te voren of uw account nog 
werkt! Werkt uw account niet meer, mail dan 
naar lindenborgh@sgperspectief.nl .  
 
Let op: Parro gaat op woe 23 jan. om 16.00u 
open, niet eerder! Woe 30 jan. sluit Parro 
automatisch om 16.00u. 

 
 

Leerlingenraad 
Di 18-12 jl. was er een vergadering van de 
leerlingenraad. We hebben gesproken over de 
kapotte vlag (graag vernieuwen); over de 
rolstoeltoegankelijkheid van onze school; over 
de bel die op het voorplein niet goed te horen 
is (inmiddels al hersteld); dat dingen niet altijd 
meteen opgelost kunnen worden en nog veel 
meer! Op onze website vindt u de agenda’s en 
verslagen van onze leerlingenraad. Een grote 
wens van de leerlingenraad was het 
opknappen van de bankjes op het voorplein. 

Het opknappen heeft best lang geduurd, 
omdat de bankjes grondig onder handen zijn 
genomen.  
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Arnold Plaatje  en meester Henk Louwes zijn 
hier vele uren mee bezig geweest. Het 
resultaat is prachtig geworden! Dank jullie wel 
namens de leerlingenraad en leerlingen van 
de Lindenborgh!  
 

Parkeerplaats hersteld 
De gaten op de parkeerplaats tegenover 
school zijn gisteren door medewerkers van de 
gemeente opgevuld en waar nodig is het 
terrein geëgaliseerd. 
 

Agenda 
Week 51: 
Vrij 21-12: Alle groepen om 12.00u uit. 
 

Kerstvakantie: 
zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019 

 
Week 01: 
Vrij 04-01: Oud Papier Actie 
 
Week 02 
Ma 07-01: Eerste schooldag 
 Toost op het nieuwe 

kalenderjaar 
Di 08-01: Hoofdluiscontrole 
Do 10-01: Meester Dennis Wijbenga gr.1 
Vrij 11-01: Meester Dennis Wijbenga gr.4 
 
Week 03  
Do 17-01: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
Vrij 18-01: Meester Dennis Wijbenga gr.2 
 
Week 04 
Di 22-01: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  studie 
Woe 23-01: Parro open vanaf 16.00u. 
Do 24-01: Meester Dennis Wijbenga gr.5 

 
Vrij 25-01: Meester Dennis Wijbenga gr.8  
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 24 jan. 
2018. 


