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Musselkanaal, 18-04-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
In de afgelopen periode hebben wij 
toegewerkt naar het feest van Pasen. Vandaag 
hebben wij het Paasfeest gevierd met de 
leerlingen en maken wij er een gezellige dag 
van met ons allen.  Na het Paasweekend nog 4 
dagen les en dan maken wij ons op voor de 
meivakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Weglopen (week 17 t/m 19) 
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je 
verantwoordelijkheid op je nemen. 

Bijbel: Jona’s opdracht (Jona); Tomas 
(Joh.20:24-29); Jezus verschijnt aan zijn 
leerlingen (Joh.21:1-14);Daniël en zijn 
vrienden (Dan 1); De droom van de Koning 
(Dan 2) 

Personele zaken 
Vorige week is juf Jessica Schippers 
geopereerd. De operatie is geslaagd! Voor juf 
Schippers begint nu het herstel van de wond 
en binnenkort hoort zij van de oncoloog hoe 
het vervolg eruit ziet (preventieve chemo en 
bestralingen). 
 
Juf Diana van der Weide is volop bezig met  
chemokuren. Wanneer het past, helpt juf van 
der Weide in groep 2. 
 

Factuur schoolreis  
Onlangs zijn de facturen voor de schoolreis 
van groep 3 t/m 6 uitgedeeld. Wil iedereen die  

 
nog niet betaald heeft dit alsnog zo spoedig 
mogelijk doen? 
 

Einde schoolfruit 
Deze week was de laatste week 
van het schoolfruitproject. Wij 
willen alle fruitmoeders  
heel hartelijk danken voor het 
schoonmaken en snijden van het 
fruit! 
 
Vanaf de week van maandag 22 april nemen 
de kinderen hun eigen 10-uurtje weer mee. 
Onze voorkeur voor dit 10-uurtje gaat 
uiteraard naar fruit (of zo gezond mogelijk)! 
Helpt u ons mee om het 10-uurtje zo gezond 
mogelijk te maken? 
 

Eindtoets groep 8 
Na de meivakantie krijgen de kinderen van 
groep 8 op do 09-05 en vrij 10-05 hun 
eindtoets. Dit schooljaar maken wij gebruik 
van de DIA-eindtoets en niet meer van de 
CITO Eindtoets. Voor meer informatie over de 
DIA-eindtoets kunt u kijken op: 
 

www.diatoetsen.nl  
 
Wij wensen de kinderen 
van groep 8 heel veel 
succes met hun 
eindtoets! 
 

Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor 2019-2020 is als 
volgt:  
 
-Start schooljaar:  ma 26-08 
-Herfstvakantie:  za 19-10 t/m zo 27-10 
-Kerstvakantie:  za 21-12 t/m zo 05-01 
-Voorjaarsvakantie: za 15-02 t/m zo 23-02 
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-Paasweekend:  vrij 10-04 t/m zo 13-04 
 
-Meivakantie:  za 25-04 t/m zo 10-05 
-Hemelvaartweekend: do 21-05 t/m zo 24-05 
-Pinksteren:  ma 01-06 (Tweede
   Pinksterdag) 
-Zomervakantie: za 04-07 t/m zo 14-08 
 
De studiedagen en overige bijzondere 
lesdagen worden later dit schooljaar bekend 
gemaakt. 
 

Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor 
hun verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

Reminder: Schoolfoto’s 
Vorige week woe (10-04) zijn de 
inlogkaarten voor de schoolfoto’s 
meegegeven aan de kinderen. Denkt u 
eraan dat de termijn van 10 dagen voor 

de gratis groepsfoto bijna is verstreken ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Vrijdag 19-04 (Goede Vrijdag) t/m ma 22-04 

(2e Paasdag): 
Paasweekend 

Week 17: 
Di 23-04: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  cursus 
Do 25-04: Meester Dennis Wijbenga gr.3 
Vrij 26-04: Koningsspelen 
 

Zaterdag 27-04 t/m zondag 05-05: 
Meivakantie 

 
Week 19: 
Do 09-05: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
  Groep 8 Eindtoets 
Vrij 10-05: Meester Dennis Wijbenga gr.5
  Groep 8 Eindtoets 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 09 mei 
2019. 
 
 
 
 
 


