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Musselkanaal, 28-03-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De maand maart zit er bijna op. We hebben 
deze maand te maken gekregen met het 
laatste stuk van de griepgolf waardoor we met 
meerdere invallers moesten werken. In een 
aantal gevallen zijn we er helaas niet aan 
ontkomen om een groep naar huis te moeten 
sturen.  
 
De maand april staat in het teken van de 
voorbereiding op Pasen. Achter de schermen 
wordt er hard gewerkt aan de organisatie van 
de Paasviering die op do 18 apr. plaatsvindt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Overwinnen (week 15 en 16) 
Inhoud: Over de overwinning van het licht op 
het donker. Over de overwinning van de hoop 
op de angst en van het leven op de dood. 

Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes); Jezus 
bidt op de Olijfberg (kinderbijbel blz. 71); 
Jezus wordt gearresteerd (kinderbijbel blz. 73-
74); Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 
(kinderbijbel blz. 74); Jezus voor de Hoge Raad 
(kinderbijbel blz.75); Jezus voor Pilates en 
Herodes (kinderbijbel 76-78); De opstanding 
(kinderbijbel blz. 83); De Emmaüsgangers 
Luc.24:13-53. 

Terugblik studiedag 
Op woe 20-03 vond onze studiedag plaats. 
Deze dag stond in het teken van de nieuwe 
methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling (Kwink), evaluatie van de  

 
rapportgesprekken nieuwe stijl en ons 
toekomstig beleid op ICT. 
 

Schoolfotograaf 
Ma 01-04 komt de schoolfotograaf 
op school voor de jaarlijkse 
klassenfoto. Dit schooljaar worden 
er individuele foto’s en 
klassenfoto’s gemaakt. Geen 
broertjes/zusjes foto’s. Zorgt u er 
voor dat uw kind deze dag fleurige 
kleding aan heeft ? 
 

Verkeersveilige school 
Bij deze editie van de Lindenkrabbels is een 
speciale editie opgenomen. Deze speciale 
editie betreft het verkeersgedrag bij de 
brigadiers, de verkeersveiligheid en hoe wij 
met elkaar om willen gaan. 
 

Personele zaken 
Afgelopen weken zijn de ouders van groep 5 
geïnformeerd over de afwezigheid van juf 
Jessica Schippers. Bij juf Jessica Schippers is 
borstkanker geconstateerd. Juf Jessica 
Schippers ondergaat di 2 apr. een operatie en 
zal daarna aan haar herstel gaan werken. 
 
Juf Diana van der Weide ondergaat 
momenteel een serie chemo’s om de 
borstkanker te bestrijden. 
 
Wij wensen juf van der Weide en juf Schippers 
heel veel kracht en sterkte toe! 
 

Einde schoolfruit in zicht 
In de week van 15 april krijgen de kinderen de 
laatste keer schoolfruit aangeboden. Vanaf de 
week van dinsdag 22-04 (maandag 21-04 is 2e 
Paasdag) nemen de kinderen zelf weer fruit 
mee naar school. 
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Schoolreizen 
De bestemming en data van de schoolreizen 
zijn bekend. 
 
Groep 1 en 2 gaan op di 28 mei naar Cowboys 
en Indianen speelreservaat in Coevorden. De 

kosten voor de 
schoolreis van groep 
1 en 2 zijn verwerkt 
in de bijdrage voor 
het Schoolfonds (€ 

25,00). De ouders van groep 1 en 2 krijgen 
geen aparte factuur voor de schoolreis. 
 
Groep 3 t/m 6 gaat op 
do 23 mei naar 
Dinoland in Zwolle. De 
factuur bedraagt  
€ 30,00.  

 
Groep 7 gaat vrij 21 juni naar Borkum. 
Vanwege de grootte van de groep is er 
besloten om met de bus te gaan i.p.v. met de 
auto zoals andere jaren. Dit brengt een 
verhoging van de kosten met zich mee t.o.v. 
vorig jaar. De factuur bedraagt € 35,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 gaat ma 08 juli, di 09 juli, woe 10 juli 

op kamp naar 
Appelscha. 
Nadere info over 
de kosten volgt. 
 
 
 

 
De facturen voor groep 3 t/m 7 kunt u vanaf 
volgende week verwachten. 
 

Reminder: tegemoetkoming 
kosten i.v.m. onderwijs 
Voor sommige ouders kan het betalen van het 
schoolreisgeld een probleem zijn. Via de 
stichting Leergeld kunt u een tegemoetkoming 
vragen in de onkosten. 
 
Stichting Leergeld Groningen e.o. 
Postbus 1575 
9701 BN Groningen 
www.leergeld.nl/locaties/zuidoost-Groningen 
 

Nogmaals: 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.  
 

Nogmaals: 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  
tot het 13.00u is en leerkrachten pleinwacht 
hebben. 
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Agenda 
Week 14: 
Ma 01-04: Schoolfotograaf 
Di 02-04: Vergadering leerlingenraad 
  13.15-14.15 
Do 04-04: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
  Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directieberaad 
Vrij 05-04: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
  OPA 
 
Week 15: 
Do 11-04: Meester Dennis Wijbenga gr.1 
Vrij 12-04: Meester Dennis Wijbenga gr.2 
 
Week 16: 
Ma 15-04: MR-vergadering 
Do 18-04: Continurooster groep 2 t/m 8 
  tot 14.00u. 
  Groep 1 om 12.30u uit. 
Vrij 19-04: Goede Vrijdag. Alle leerlingen 
  vrij. 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 18 apr. 
2019. 
 
 
 
 
 


