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Musselkanaal, 07-03-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De kop van de maand maart is eraf. We zien 
en merken dat de temperaturen langzaamaan 
weer toenemen, kortom de lente is in 
aantocht!  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Oplossen (week 12 t/m 14) 
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, 
problemen, ruzies en conflicten. Over het 
vinden van waarheid en gerechtigheid. 

Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 
5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke 
jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? 
(Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen 
(Matteüs 14); Storm op het meer (kinderbijbel 
blz. 42); De arme vrouw (kinderbijbel blz. 55); 
De tocht naar Jeruzalem (kinderbijbel blz. 66-
68); Het laatste avondmaal (kinderbijbel blz. 
69-70). 

Reminder: studiedag 
Denkt u eraan aan dat wij op woe 20 mrt. a.s. 
een studiedag hebben? Alle kinderen zijn dan 
vrij! 
 

Staking vrij 15 maart 
Zoals u deze week heeft kunnen lezen via de 
mail, wordt er op onze school niet gestaakt op 
vrij 15 mrt. 
 

 
 

 

Koningsspelen 
De datum van de landelijke Koningsspelen is 
vastgesteld op vrijdag 12 
april. Dit heeft te maken met 
de vakantiespreiding. In 
onderling overleg hebben 
alle scholen van 
Musselkanaal besloten de Koningsspelen op 
vrijdag 26 apr. te organiseren voorafgaande 
aan de meivakantie. 
 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 
Het aantal kinderen dat 
gebruik maakt van de TSO 
neemt toe. We hebben 
inmiddels geconstateerd 
dat er kinderen gebruik 
maken van de TSO omdat 
het zo “gezellig” is. Dat is 

niet de bedoeling. De TSO is bedoeld voor de 
kinderen van ouders die tussen de middag 
niet voor opvang kunnen zorgen.  

 

Te vroeg op school 
Er komen steeds meer kinderen te vroeg op 
school, zowel ’s morgens als ’s middags. Als 
uw kind te vroeg op school is, is er geen 
pleinwacht en zijn wij niet verantwoordelijk 
voor een eventueel ongeval.  
 
Op de volgende tijden is er pleinwacht: 
-08.10u-08.20u 
-13.00u-13.10u 
 
Van de kinderen die ’s middags naar school 
komen op de fiets, verwachten wij dat zij hun 
fiets parkeren in het fietsenhok en vervolgens 
op het plein aan de Kerkstraat blijven wachten 
totdat het 13.00u is en leerkrachten  
pleinwacht hebben. 
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Skates en skeelers 
Door het betere weer zien wij dat meer 
kinderen op skates of skeelers op school 
komen. Om de veiligheid op het plein te 
kunnen garanderen, is het niet toegestaan te 
skaten/skeeleren op het plein.  
 

Agenda 
Week 11: 
Woe 13-03: Biddag voor gewas en arbeid 
Do 14-03: Meester Dennis Wijbenga gr.4 
Vrij 15-03: Meester Dennis Wijbenga gr.1 
 
Week 12: 
Woe 20-03: Studiedag. Alle lln. vrij. 
Do 21-03: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
Vrij 22-03: Meester Dennis Wijbenga gr.2 
 
Week 13: 
Di 26-03: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  studie 
Wo 27-03: Bont kwartiertje groep 4 
Do 28-03: Meester Dennis Wijbenga gr.5 
Vrij 29-03: Meester Dennis Wijbenga gr.8 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 28 mrt. 
2019. 
 
 
 
 
 


