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Musselkanaal, 14-02-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De eerste periode van het kalenderjaar 2019 
zit erop. Deze periode is voor het team en de 
kinderen altijd erg intensief. Uit de eerste 
reacties blijkt dat de rapportgesprekken 
nieuwe stijl erg gewaardeerd zijn. Dat stemt 
tot grote tevredenheid. We hebben nog 1 
werkdag voor de boeg en dan kunnen we gaan 
genieten van een week welverdiende 
vakantie. Tot ziens op maandag 25 februari ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Spreken (week 8 t/m 11) 
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, 
bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden 
het leven betekenis geven. 

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse 
eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); 
Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen 
(Matteüs 25); Arbeiders in de wijngaard 
(Mattheüs 20); De Zaaier (Marcus 4, 
kinderbijbel blz. 30-31); De verloren zoon 
(kinderbijbel blz. 56-59); De wonderlijke 
spijziging (kinderbijbel blz. 28-29). 

Personele zaken 
Na de voorjaarsvakantie vindt er in groep 8 
een personele wisseling plaats: 
Juf Piening heeft aangegeven 1 dag minder te 
willen gaan werken i.v.m. het feit dat zij 2 
banen heeft (leerkracht en ZZP). Na de 
voorjaarsvakantie krijgt groep 8 les van  
 
 

 
meester Mark Leffers op di. Juf Piening blijft 
op maandag lesgeven in groep 5. 
 
In groep 2 heeft inmiddels een personele 
wisseling plaatsgevonden i.v.m. ziekte: 
Groep 2 krijgt op woe/do les van juf Diana van 
der Weide. Bij juf van der Weide is na de 
kerstvakantie borstkanker geconstateerd. 
I.v.m. het traject dat nu volgt voor haar, is een 
vervanger gezocht. Deze vervanger hebben 
we gevonden in de persoon van juf Rieki Over. 
Juf Over neemt de lessen van juf van der 
Weide over tot einde schooljaar. De dagen 
waarop juf Over verhinderd is, worden 
overgenomen door juf Marieke Wever. 
 
De ouders van groep 2 en 8 zijn middels een 
aparte brief geïnformeerd. 
 
Juf Josita Piening, dank je wel voor je inzet in 
groep 8! 
 
Juf Diana van der Weide, heel veel kracht en 
sterkte gewenst met jouw traject! 
 
Meester Mark Leffers, van harte welkom op 
De Lindenborgh! 
 

Sport- en speldag 
Morgen (vrij 15-02) vindt de sport- en speldag 
plaats. Op deze dag gelden afwijkende 
lestijden. Hierover heeft u op woe 06-02 een 
brief gehad per mail. Kijk goed naar de 
lestijden van de groep van uw kind. De 
groepen beginnen op verschillende 
tijdstippen! 
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Hoofdluiscontrole 
Di-mid. 26-02 (13.15u-15.15u) vindt de 
hoofdluiscontrole plaats. De GGD is wederom 
aanwezig bij de controle. Bij de vorige 
controle was er een daling van 60%! Hier zijn 
wij heel blij mee! We verwachten bij de 
volgende controle een nog grotere daling! 
Helpt u mee? 
 

De Grote Verkeerstest 
De Grote Verkeerstest is het nieuwe 
spelprogramma van Nickelodeon dat in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) wordt uitgezonden. In deze show staan 
spel en plezier voorop en tegelijkertijd wordt 
de verkeerskennis getest. Basisschool-
leerlingen uit Nederland en België strijden om 
wie het meeste weet en wie het veiligst 
onderweg is.  

Het programma wordt uitgezonden in aanloop 
naar het Nationaal VVN Verkeersexamen dat 
op 4 april door kinderen in groep 7 en 8 wordt 
afgelegd. Nickelodeon-gezichten Nienke van 
Dijk en Wout Verstappen presenteren De 
Grote Verkeerstest, die vanaf 3 maart 2019 op 
Nickelodeon te zien is.  

Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland 
bundelen hun krachten om op een 
competitieve en grappige manier 
veelvoorkomende verkeerssituaties aan de 
schoolklassen voor te leggen. Doel is om de 
verkeerskennis en met name het  

 

verkeersinzicht te vergroten bij de hoogste 
groepen van de basisschool om zo bij te 
dragen aan meer verkeersveiligheid. 

Aankondiging: studiedag 
Woe 20 mrt.  heeft het team een studiedag. 
De school is dan gesloten voor alle leerlingen. 
 

Leerlingenraad  
Afgelopen dinsdag 12-02 jl. vond de 
vergadering van de leerlingenraad plaats. We 
hebben gekeken naar de acties van de vorige 
vergadering: 
-schoolbel is gerepareerd 
-er is aandacht geweest vanuit de lln.raad over 
het opruimen van je eigen rommel 
-spiegels op alle wc’s (blijft nog even staan) 
 
In deze vergadering kwam de vraag naar voren 
vanuit de leerlingen of het mogelijk was dat 
de bovenbouwgroepen ook op ma/vrij 2 uur 
vrij konden zijn. Helaas is dat niet mogelijk. 
Dat heeft nl. te maken met het aantal 
verplichte schooluren dat elk kind moet 
maken. 
 
De leerlingenraad is vanaf deze week ook 
fysiek zichtbaar via de voorstelposter in de 
gang.  
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Agenda 
 
Week 07 
Vrij 15-02:  Sport- en speldag 
 

Za 16-02 t/m zo 24-02: Voorjaarsvakantie 
 
Week 09: 
Di 26-02: Hoofdluiscontrole  
  Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  cursus 
Do 28-02: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
Vrij 01-03: Meester Dennis Wijbenga gr.8 
  OPA 
 
Week 10 
Woe 06-03: Bont kwartiertje gr. 6 
Do 07-03: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directeurenoverleg 
  Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 08-03: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 07 mrt. 
2019. 
 
 
 
 

 


