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Musselkanaal, 12-09-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Voor u ligt de eerste Lindenkrabbels van 
schooljaar 2019-2020. Leerkrachten, 
leerlingen en  ouders hebben inmiddels weer 
hun draai gevonden na de zomervakantie. 
Aankomende week staat in het teken van onze 
Kwinkavond waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd (zie de mail eerder deze week). 
Vanaf nu treft u ook de Kwink van de Week 
aan. Hierin wordt informatie gegeven over het 
centrale Kwinkthema in deze periode.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Beloven (week 37 en 38) 
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en 
vertrouwen. 

Thema: Plaatsmaken (week 39 t/m 41) 
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand 
vervangen of aan de kant zetten. Op de beste 
plek komen. 
 
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In 
Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 
t/m 15); Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en 
Isaak (Genesis 16 t/m 21); Adam en Eva in het 
paradijs / Adam en Eva: de eerste zonde 
(kinderbijbel blz. 14-17), Kaïn en Abel geboren 
/ Kaïn en Abel volwassen, gaan uit elkaar 
(kinderbijbel blz. 18-20), Noach bouwt een ark 
/ Met z’n allen in de boot (kinderbijbel blz. 21-
24), Ruth gaat terug met Naomi / Ruth werkt 
op het land van Boaz (kinderbijbel blz. 85-87). 
 

 

 

Dankbetuiging  
Beste ouders en kinderen, 
 
In de afgelopen tijd hebben wij, n.a.v .het 
overlijden van onze moeder, mijn vrouw, 
Johanna Kramer ont-zet-tend veel kaarten en 
andere steunbetuigingen mogen ontvangen 
van ouders maar ook van kinderen. Ook al 
kennen wij niet iedereen persoonlijk en is het 
haast een ondoenlijk streven om iedereen 
persoonlijk te bedanken, waarderen wij het 
toch écht enorm dat we zoveel kaarten van u 
hebben ontvangen. 
 
Uw medeleven verwarmt ons en het sterkt 
ons in een moeilijke periode. Daarvoor onze 
dank en waardering! 
 
Mvg 
 
Britta, Collin en Alfred Kramer 
 

Parro 
Doet uw inlogaccount voor Parro het nog ? 
Controleer het s.v.p. tijdig, want op woe 25-09 
openen wij Parro voor de eerste 
contactmomentenweek van dit schooljaar. 
Voor het gemak en voor de nieuwe ouders 
voegen wij de handleiding van Parro toe aan 
deze Lindenkrabbels. 
 

Studiedag 
De eerste studiedag van dit schooljaar vindt 
plaats op do 26-09. Alle groepen zijn dan vrij 
van school!  
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Personele zaken 
Vorige week woensdag 04-09 is juf Schippers 
op school geweest. Zij is in haar vorige klas 
geweest (nu groep 6) en heeft haar collega’s 
begroet. Afgelopen ma 09-09 onderging juf 
Schippers haar laatste chemokuur.  
 
Juf van der Weide ondergaat in de maand 
september een serie van 22 bestralingen. 
Mocht de gelegenheid zich voordoen, zal zij 
tussendoor op school komen. Wanneer dat is, 
kunnen we niet van te voren melden. 
 

Kwink van de week 
Het centrale thema waar 
in de verschillende 
bouwen over wordt 
gesproken, heeft alles te 
maken met de start van 
het schooljaar: 
 
Onderbouw: Ik kan me 
voorstellen aan de ander 

en luister als de ander zich voorstelt. 
Middenbouw: Ik zorg met mijn klasgenoten 
voor een prettige groep. 
Bovenbouw: Veilige groep ? Zeg wat je nodig 
hebt. 
 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.kwinkopschool.nl  

 
Uitnodiging Kwinkavond di 17-
09-2019 
Afgelopen dinsdag heeft u de uitnodiging voor 
onze Kwinkavond ontvangen via de mail. De 
tijden voor deze avond zijn als volgt: 
 
18.45u-19.00u: inloop 
19.00u:  start 

 
21.00u: eindtijd 
 
Let op:  
-het hek aan de Floralaan is deze avond 
gesloten! 
-u kunt uw fiets in het fietsenhok parkeren 
-deze avond is specifiek bedoeld voor 
ouders/verzorgers (geen kinderen) 
-heeft u 1 kind op school dan gaat u (alleen of 
samen) met uw kopje koffie naar het lokaal 
van uw zoon of dochter. 
-heeft u 2 of meer kinderen op school dan 
wordt u (alleen of samen) verwacht in het 
lokaal van uw jongste zoon/dochter. 
 
 

 
 

Kindpakket 
De gemeente Stadskanaal stelt m.i.v. het 
nieuwe schooljaar het Kindpakket voor ouders 
met weinig inkomen beschikbaar. Het 
Kindpakket betekent een tegemoetkoming in 
de financiële kosten voor schoolgaande 
kinderen. Het Kindpakket bestaat uit: 
-het Schoolpakket 
-het Sociaal Participatiefonds 
-Stichting Leergeld 
-Jeugdfonds Sport 
-Jeugdfonds Cultuur 
-Stichting Provinciaal Studiefonds 
-Veur Noppes 
-Boetiek Armslag 
-Kringloopwinkel Wedeka 
-Ruilwinkel Alteveer 
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U kunt bij meester Kroes een folder ophalen 
over dit Kindpakket. Let op: om in aanmerking 
te komen voor het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur is het vereist dat dit wordt gedaan via 
een zgn. intermediair. Meester Kroes is 
intermediair voor De Lindenborgh en kan voor 
u de aanvraag verzorgen. 
 

 
 

Verkeerslindenkrabbels 
Vorig schooljaar hebben we een speciale 
verkeerseditie uitgegeven van de 
Lindenkrabbels. Deze editie wordt bij deze 
Lindenkrabbels  toegevoegd als reminder voor 
de geldende afspraken. 
 

Voorstelling 
Op do 03-10 gaan de kinderen naar de 
Kinderboekenweekvoorstelling van Peter 
Sterke in de Veenhorst. Via de weekbrief van 
de leerkrachten ontvangt u nog nadere 
informatie. De voorstelling wordt 
georganiseerd vanuit de Brede School 
Musselkanaal en is bestemd voor alle scholen 
in Musselkanaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amuze 
De repetities van het optreden van Amuze 
tijdens de Kinderboekenweek zijn als volgt: 
 
-ma 16-09 
-ma 23-09 
-ma 30-09 
-ma 07-10 
 
Via de koordirigent, mw. Mariëlle 
Groenendijk-de Muinck, vernemen de 
kinderen de datum van het eerste optreden. 
Dit optreden staat in het teken van de 
Kinderboekenweek.  Op onze website vindt u 
onder “groepen” het kopje “Amuze” terug. 
 

Agenda 
Week 38: 
Di 17-09: Kwinkavond 18.45u-21.00u 
 
Week 39 
Woe 25-09: Openen Parro 16.00u 
Do 26-09: Studiedag. Alle lln. zijn vrij. 
  
Week 40: 
Di 01-10: Vergadering lln.raad 13.15u-
  14.15u 
Woe 02-10: Sluiten Parro 16.00u 
Do 03-10: Voorstelling Peter Sterke voor 
  alle groepen in De Veenhorst. 
Vrij 04-10: OPA 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 03 
oktober 2019. 
 
 
 
 

 


