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Musselkanaal, 29-05-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De junivakantie staat voor de deur. Leerlingen 
en leerkrachten gaan genieten van een 
welverdiende rustperiode. Na de junivakantie 
is het nog 5 weken en dan is het schooljaar 
voorbij.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Aanwakkeren. Over aarzelen en 
doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, 
over bemoediging en inspiratie. 

Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren 
(Handelingen 1 en 2, kinderbijbel blz. 86-87/ 
88-89) 
 

Personele zaken 
Juf Schippers heeft de uitslag van het 
onderzoek gehad. Om alles uit te sluiten 
ondergaat juf Schippers nu een reeks van 15 
preventieve bestralingen (15 dagen achter 
elkaar) en 4 preventieve chemo’s (chemo om 
de 3 weken). 
 

Voet- en slagbaltoernooi 
Wij wensen alle kinderen veel plezier met het 
voet- en slagbaltoernooi. 
 

Uitslag Eindtoets 
Vorige week dinsdag ontstond er commotie 
rondom de uitslag van de DIA-eindtoets. Het 
bleek dat er gerekend was met verkeerde 
waarden en als gevolg daarvan dat meerdere  
 

 
kinderen hun advies bijgesteld moesten 
krijgen.  
 
Voor de leerlingen van onze groep 8 had dit 
gelukkig GEEN nadelige gevolgen. Voor hen 
veranderde niets in het advies. 
 
De gemiddelde score van de eindtoets was 
360,7, terwijl het landelijk gemiddelde op 
360,0 was vastgesteld. We scoren dus 0,7 
hoger!! Super gedaan, kanjers van groep 8! 
 
Een uitslag waar we heel trots op zijn! 
 

 
 

Wet AVG 
Vorig jaar heeft u rond deze tijd een 
toestemmingsformulier ingevuld voor het 
maken van foto’s etc. In eerste instantie was 
de wetgeving zodanig dat deze toestemming 
jaarlijks opnieuw zou moeten worden 
gegeven. Dit is veranderd. U hoeft geen nieuw 
toestemmingsformulier in te vullen! Het 
formulier dat u heeft ingevuld, blijft geldig. 
Wilt u alsnog uw toestemming veranderen, 
geef dit dan aan bij meester Kroes via 
lindenborgh@sgperspectief.nl . 
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Aanpak borders 
Inmiddels zijn de blokken voor de nieuwe 
borders geleverd en is er een eerste 
proefopstelling gemaakt.  

 
Het pad dat van de Kerkstraat naar het 
achterplein (en v.v.) loopt is inmiddels 
verbreed en biedt meer loopruimte. 
 

Agenda 
Donderdag 30-05 t/m di 11-06: junivakantie 

(inclusief Hemelvaart, Pinksteren en 
studiedag) 

 
Week 23: 
Di 11-06: Studiedag. Alle lln. vrij  
  (hierdoor hebben de lln. een 
  extra dag aansluitend op de 
  junivakantie) 
Do 13-06: Meester Dennis Wijbenga gr.6 
Vrij 14-06: Meester Dennis Wijbenga 
  afwezig 
  Sluiten Parro om 16.00u 
   
Week 24: 
Di 18-06: Vergadering lln.raad 13.15-
  14.15 
  Algemene Leden Vergadering 
  Scholengroep Perspectief 
  19.30-22.00 
 

Do 20-06: Meester Dennis Wijbenga gr.7 
Vrij 21-06: Schoolreis groep 7 (Borkum) 
 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 20 juni 
2019. 
 
 
 
 

 


