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Musselkanaal, 09-05-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Na een week van rust is het voor iedereen 
weer even “knallen”. Kinderen en 
leerkrachten hebben snel hun ritme weer 
opgepakt. Ook is het even “knallen”, omdat de 
volgende vakantie zich al snel aandient. Deze 
periode staat in het teken van de 
schoolreisjes, afname CITO’s en het jaarlijkse 
voet- en slagbaltoernooi. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Over denken en doen, over maken en 
breken, over daadkracht en zwakte. 

Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 
16 O.T.); Daniël en zijn vrienden (Dan.1, O.T.); 
de droom van de Koning (Dan.2, O.T.); Daniël 
in de Leeuwenkuil (Dan. 6, O.T.); De kamerling 
uit Morenland (O.T.); Hemelvaart (kinderbijbel 
blz. 86-87); Pinksteren (kinderbijbel blz. 88-89) 
 

Personele zaken 
Het herstel van de operatiewond bij juf 
Schippers verloopt spoedig. Juf Schippers is 
momenteel in afwachting van de uitslagen van 
het onderzoek. 
 
Juf van der Weide heeft ondertussen de helft 
van het aantal te volgen kuren bereikt. Zij 
maakt zich op voor de tweede helft. 
 

Hoofdluiscontrole 
Afgelopen di (07-05) vond de 
hoofdluiscontrole plaats. We hebben 
geconstateerd dat er wederom sprake is van  

 
daling en dat de kinderen bij wie luizen of 
neten zijn gevonden, inmiddels allemaal onder 
behandeling zijn! 
 
De volgende controle vindt plaats op woe 12-
06 (niet op di 11-06 i.v.m. de studiedag). 
 

Factuur schoolreis  
Binnenkort gaan de kinderen van groep 3 t/m 
7 op schoolreis. Wil iedereen die nog niet 
betaald heeft, dit alsnog met spoed doen ? 
 

Parro 
Binnenkort vindt de tweede ronde 
rapportgesprekken plaats. Net als vorige keer 
wordt uw kind bij dit gesprek verwacht! Parro 
(ons systeem waarmee u zich kunt intekenen 
voor de gesprekken) wordt open gezet op 
maandag 27-05 om 16.00u. Parro sluit 
automatisch op vrij 14-06 om 16.00u. 
 

Vrije dagen 
Binnenkort hebben we te maken met een flink 
aantal vrije dagen. De vrije dagen met 
Hemelvaart (do 30-05/vrij 31-05) zijn 
gekoppeld aan de Pinkstervakantie (za 01-06 
t/m ma 10-06) met direct daarna een 
studiedag (di 11-06). Dat levert een 
aaneengesloten periode van 12 vrije dagen op 
(inclusief de weekenden). 
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Informatieavond 
verkeersveiligheid di 07-05-
2019 
Zoals u weet, hebben wij de verkeersveiligheid 
rondom school hoog in het vaandel staan. 
Afgelopen di vond een informatieavond plaats 
over de verkeersveiligheid in de 
Kerkstraat/Floralaan/Badstraat. De avond 
werd geleid vanuit de politie Stadskanaal. 
Kerkstraat/Floralaan/Badstraat zijn officieel 30 
km zones. Er is op 3 momenten gemeten op 
de snelheid: 
 
-maandag 28-01-2019 (Kerkstraat) 
0-37 km per uur: 37% (voldoet) 
38-45 km per uur: 50% (te hard) 
46-50 km per uur: 10% (te hard) 
51-80 km per uur: 03% (te hard) 
 
Er is gemeten van 11.40u – 13.00u.  
 
-maandag 28-01-2019 (Floralaan) 
0-37 km per uur: 02% (voldoet) 
38-45 km per uur: 55% (te hard) 
46-50 km per uur: 20% (te hard) 
51-80 km per uur: 23% (te hard) 
 
Er is gemeten van 12.00u – 13.00u. 
 
-maandag 25-03-2019 (Floralaan) 
0-37 km per uur: 16% (voldoet) 
38-45 km per uur: 55% (te hard) 
46-50 km per uur: 12% (te hard) 
51-80 km per uur: 17% (te hard) 
 
Er is gemeten tussen 11.30u – 12.00u. 
 
Verder is geconstateerd dat het 
parkeergedrag en de haast om te vertrekken 
bij het uitgaan van school ervoor zorgen dat 
de verkeersonveiligheid toeneemt. Er is  

 
afgesproken met de afdeling handhaving en 
de politie (in burgerkleding of opvallende 
kleding) dat zij vanaf deze week frequenter 
gaan controleren. Zij zullen in eerste instantie 
waarschuwen en een beroep doen op het 
fatsoen en vervolgens zullen zij overgaan tot 
bekeuren.  
 
De gemeente is voornemens drempels aan te 
gaan leggen ter hoogte van de 
oversteekplaatsen bij de Kerkstraat/Floralaan. 
Dit zal waarschijnlijk gaan gebeuren ten tijde 
van de nieuwbouw op het veld aan de 
overkant. 
 
Vanuit school wordt aandacht besteed aan de 
verkeersveiligheid middels educatie: 
-ANWB Streetwise 
-Verkeerslessen 
-Verkeersexamen groep 7 
-Aandacht in de Lindenkrabbels  
-Een speciale editie van de 
Lindenkrabbels met afspraken over 
het gedrag bij de verkeersbrigadiers 
-Het voldoen aan de eisen voor het 
Verkeersveiligheidslabel Groningen 
 
Uiteraard is er ook de inzet van onze 
verkeersbrigadiers waarvoor we heel 
dankbaar zijn! 
 
Tijdens de informatieavond werd ook 
geconstateerd dat het tot nu toe nog altijd 
goed is gegaan. Dat is inderdaad correct en 
daar zijn we ook heel dankbaar voor. Het is 
helaas een feit dat er eerst iets ernstigs moet 
gebeuren en dan pas realiseert men zich de 
gevolgen. Dan zijn we te laat!  
 
Aangezien wij niet “te laat” willen zijn, blijven 
wij  ons inzetten voor de optimale 
verkeersveiligheid van uw kind! Help ons mee 
door het goede voorbeeld te geven! 
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Aanpak voor- en achtertuintjes 
De voor- en achtertuintjes worden aangepakt. 
De bielzen worden verwijderd. Deze zullen 
worden vervangen door mooie sierblokken. 
Tevens zal de aanplanting ook worden 
aangepakt. Het pad wat naast school loopt 
(van de Kerkstraat naar het achterplein of 
v.v.), wordt verbreed doordat de borders hier 
worden verwijderd. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Leerlingenraad 
Afgelopen dinsdag (07-05) vond de 
vergadering van de leerlingenraad plaats. 
Deze vergadering is uitgesteld doordat 
meester Kroes diverse keren moest invallen. 
We hebben gesproken over de volgende 
zaken: 
-Kan het fietsenhok groter ? Dit is niet 
mogelijk. Wel hebben we geconstateerd dat 
iedereen zijn fiets een stuk netter kan 
neerzetten. Ook hebben we een gedeelte van 
het fietsenhok tijdelijk gebruikt als opslag van 
overbodige spullen die afgevoerd moesten 
worden. 
-Er zijn wat drinkfonteintjes op de toiletten 
stuk. Deze zullen z.s.m. worden gerepareerd. 
-Is het mogelijk om bloemen te zaaien op het 
grasveld achter het kleutergebouw ? We 
zullen dit nader bekijken. 
 
Het verslag volgt t.z.t. Deze vergadering was 
de voorlaatste vergadering van de huidige 
lln.raad. Vanaf de week van ma 20-05 worden 
in groep 4 t/m 7 verkiezingen georganiseerd 
voor de nieuwe vertegenwoordigers in 2019-
2020.  
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Uiterlijk do 13-06 zijn de nieuwe kinderen 
bekend. Op dinsdag 18-06 is de laatste 
vergadering van de lln.raad en dan vindt de 
overdracht plaats. 
 

Nieuwe computers 
U heeft het vast al vernomen van uw kind. 
Sinds april beschikken wij over 60 
Chromebooks (laptops) en 30 IPads. Deze 
Chromebooks en IPads gebruiken wij als 
hulpmiddel om ons onderwijs te versterken. 
De bovenbouwgroepen zetten m.n. in op het 
gebruik van de Chromebooks bij rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen. De 
onderbouwgroepen zetten m.n. in op rekenen 
en taalontwikkeling. 
 

  
 

  
 
 
 

 
Alle kinderen hebben van school (kosteloos!!) 
een setje oortjes gekregen met daarbij een 
etuitje om de oortjes in op te bergen. 

 
We leren de kinderen om zuinig met de 
spullen om te gaan. Het is dan ook de 
bedoeling dat deze oortjes telkens meegaan 
naar de volgende groep. Over de oortjes 
gelden de volgende afspraken: 
-oortjes die per ongeluk stuk gaan, worden 
vergoed door school in de vorm van een 
nieuw setje. 
-voor oortjes die moedwillig stuk gemaakt 
worden (door eraan te trekken, kabel onnodig 
buigen etc.) geldt dat hier een vergoeding 
wordt gerekend van € 2,50. 
 

Agenda 
Week 19: 
Zo 12-05: Moederdag 
 
Week 20: 
Di 14-05: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  cursus 
Do 16-05: Meester Dennis Wijbenga gr. 
Vrij 17-05: Meester Dennis Wijbenga gr. 
 
Week 21: 
Woe 22-05: Bont Kwartiertje groep 5 
Do 23-05: Schoolreis gr. 3 t/m 6 
Vrij 24-05: Meester Dennis Wijbenga gr. 
 
 



 

 Lindenkrabbels nr.11       09 mei 2019 

 
Week 22:  
Ma 27-05: Parro open vanaf 16.00u 
Woe 29-05: Voet- en slagbaltoernooi 
Do 30-05: Hemelvaartsdag. Alle lln. 
  hebben vrij. 
Vrij 31-05: Vrije dag 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt woe 29 
mei 2019. 
 
 
 
 
 


