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Musselkanaal, 24-01-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
We zitten inmiddels in de derde week van 
januari. In deze maand worden de CITO-
toetsen afgenomen. Van de kinderen wordt in 
deze periode opperste concentratie en 
aandacht verwacht. En waar hard gewerkt 
wordt, wordt er uiteraard ook veel nagekeken 
door de leerkrachten. Zij zijn bezig met 
voorbereiding van de rapporten die 
binnenkort met uw kind en u worden 
besproken. De rapporten en de 
rapportgesprekken krijgen een nieuwe opzet, 
passend bij onze hernieuwde visie die u terug 
kunt vinden in de schoolgids en op onze 
website. Over de rapportgesprekken en de 
rapporten “nieuwe stijl” krijgt u nog nadere 
informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Zien (week 5 t/m 7) 
Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er 
iets mee doen. Over de vraag hoe mensen 
naar elkaar kunnen omzien. 
 
Bijbel: Vissers van mensen (Marcus 1, 16-20); 
Heel frustrerend (Marcus 3-7); 
Verwonderen en bewonderen (Marcus 6, 45-
56); Je moet altijd eerlijk zijn (Mattheüs 12); Ik 
houd van verhalen (Mattheüs 13, 14-17 en 
Lucas 15, 1-10); Blind, of zo (Marcus 10, 46-
52); Jezus zoekt leerlingen (Marcus 1, 16-20); 
Wie is die Jezus? (Marcus 3, 7-8); Lopen over 
water (Marcus 6, 45-56); Wij hebben wel 
gezien wat jij doet! (Mattheüs 12, 1-8); 
Bartimeüs ziet wie Jezus is (Marcus 10, 46-52,  
 

 
kinderbijbel blz. 48); Omzien naar elkaar 
(Mattheüs 13, 10-17 en Lucas 15, 1-10); de 
goede Herder (kinderbijbel blz. 43-54); de 
barmhartige Samaritaan (kinderbijbel blz. 46-
47); Laat de kinderen tot Mij komen 
(kinderbijbel blz. 39); het koninklijke 
bruiloftsmaal (Mattheüs 22); Zaccheus 
(kinderbijbel blz. 50-52) 
 

Verlichting 
We zitten nog steeds in de 
periode waarin het ’s 
morgensvroeg nog donker is. 
Helaas zien wij ook dat 
meerdere leerlingen en ouders 
de verlichting van hun fiets niet 
aan hebben. Bij dezen willen wij 
iedereen dan ook oproepen om 
gebruik te maken van zijn/haar 
verlichting voor eenieders 
veiligheid!  
 

Reminder: Code Rood 
Sinds afgelopen dinsdag zitten we in een 
periode met vorst en sneeuw. Binnen ons 
bestuur zijn er afspraken gemaakt over de 
melding Code Rood (afgegeven door het 
KNMI). Bij Code Rood is de school gesloten. 
Op onze website staat de volledige procedure. 
 

Website 
Afgelopen maandag ontvingen wij bericht dat 
onze website het niet deed. Het bleek te gaan 
om een onbekende storing op de server. Deze 
storing kon gelukkig snel worden verholpen. 
 

Sport- en speldag 
De sport- en speldag vindt plaats op vrij 15-02. 
Voor deze dag gelden afwijkende lestijden. U 
krijgt hierover nog informatie. 
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ANWB Streetwise 
Maandag 11 feb. a.s. vindt ANWB Streetwise 
plaats in alle groepen. Voor het demonstreren 
van de remproef wordt gebruik gemaakt van 
de Kerkstraat. Vanaf 08.30u-12.00u is de 
Kerkstraat afgesloten. Hiervoor hebben wij 
een vergunning gekregen van de gemeente.   
 

Stichting Leergeld 
We staan aan het 
begin van het nieuwe 
kalenderjaar. Voordat 
we het in de gaten 
hebben, is het 
mei/juni en vinden de diverse schoolreisjes 
plaats. Voor sommige ouders kan het betalen 
van het schoolreisgeld lastig zijn. Via Stichting 
Leergeld kunt u een tegemoetkoming 
aanvragen in de onkosten: 
 
Stichting Leergeld Groningen e.o.  
Postbus 1575  
9701 BN Groningen 
www.leergeld.nl/locaties/zuidoost-groningen 
 

Agenda 
Week 05: 
Woe 30-01: Bont kwartiertje groep 8 
  Sluiten Parro 16.00u 
Do 31-01: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 01-02: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
  OPA 
 
Week 06 /  week 07: 
Rapportgesprekken / Adviesgesprekken gr. 8 
 
Week 06: 
Di 05-02: Soroptimistenfestival gr. 5 t/m 
  8 
Do 07-02: Meester Dennis Wijbenga gr.1 
Vrij 08-02: Meester Dennis Wijbenga gr.3 

 
Week 07 
Ma 11-02: ANWB Streetwise 
Di 12-02: Vergadering leerlingenraad 
  13.15u-14.15u 
Do 14-02: Valentijnsdag 
  Meester Dennis Wijbenga gr.2 
Vrij 15-02: Sport- en speldag > afwijkende 
  lestijden 
  Meester Dennis Wijbenga gr.4 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 14 feb. 
2018. 


