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Musselkanaal, 03-10-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Voor u ligt de tweede Lindenkrabbels van dit 
schooljaar. Op de dag van het verschijnen van 
deze Lindenkrabbels gaan alle groepen naar  
de voorstelling van Peter Sterke in de 
Veenhorst. Deze voorstelling staat geheel in 
het teken van de Kinderboekenweek. De 
komende twee weken staan in het teken van 
de contactmiddagen & -avonden. Ik wens 
leerlingen, ouders en leerkrachten een prettig 
gesprek toe. Voordat we het in de gaten 
hebben, is de herfstvakantie nabij en bereiden 
we ons voor op de naderende feestdagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Volhouden (week 42 t/m 45) 
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of 
opgeven. Volhouden vanuit de beste 
bedoelingen. 
 
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel 
en Lea (Genesis 25 t/m 33), Ruth op de 
dorsvloer van Boaz + het huwelijk + geboorte 
Obed (kinderbijbel blz. 87-89), Elkana, Hanna 
en Peninna, de geboorte van Samuel, 
(kinderbijbel blz. 90-91), God roept Samuel, 
het volk wil een koning (kinderbijbel blz. 92-
94) 
 

Personele zaken 
Juf Schippers heeft onlangs een positieve 
uitslag gekregen tijdens de controles van haar 
bloedwaardes. Juf Schippers zal om en nabij 
de herfstvakantie haar eerste stappen gaan  
 

 
zetten in het kader van haar re-integratie. Hoe 
dit precies uit zal zien, is nu nog niet te 
zeggen. 
 
Juf van der Weide is klaar met haar serie van 
20 bestralingen. Zij zal binnenkort beginnen 
met ondersteunende werkzaamheden in 
groep 2 voor  2 x 2 uur per week. 
 

Kwink van de week 
Onderbouw: Doe als 
Condor! 
Middenbouw: Zeg het 
op de Condor-manier! 
Bovenbouw: Positief 
communiceren? Doe als 
Condor! 
 

Terugblik Kwinkavond di 17-09-
2019 
Wij kijken terug op een mooie en geslaagde 
informatieavond (opkomst ongeveer 80% van 
alle ouders!) over onze nieuwe methode voor 
sociaal-emotioneel leren, Kwink. Dank aan de 
ouders voor hun inbreng deze avond! Bij deze 
Lindenkrabbels is de ouderbrief als bijlage 
toegevoegd. 
  

Contactmiddagen & -avonden  
Bij deze Lindenkrabbels treft u de uitnodiging 
aan voor de contactmiddagen &  
-avondenweek. 
 

Activiteiten bieb 
Bij deze Lindenkrabbels krijgt u 2 posters 
meegestuurd met activiteiten van de 
bibliotheek in Musselkanaal en Stadskanaal. 
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Tussenschoolse opvang (TSO) 
We hebben gemerkt dat het steeds vaker 
voorkomt dat kinderen niet tijdig zijn 
aangemeld via overblijvenmetedith.nl. Zo 
bleek afgelopen maandag dat er via “Edith” 30 
leerlingen waren aangemeld, maar dat er 41 
leerlingen tijdens de TSO waren!  

 
De afspraak is dat er vanaf 31 leerlingen 3 
overblijfkrachten aanwezig zijn. Aangezien er 
maandag 30-09 jl. 30 leerlingen waren 
aangemeld, waren er dus 2 overblijfkrachten 
aanwezig en niet de vereiste 3! De veiligheid 
van de kinderen komt hiermee dus ernstig in 
gedrang. 
 
Wij verwachten van alle ouders dat hun 
kind(eren) op tijd zijn aangemeld in “Edith”. 
Via “Edith” kunt u uw kind aanmelden tot  
11.00u. Mocht u net te laat zijn met 
aanmelden, is dit geen probleem. Bel of mail 
naar school, zodat we weten dat uw kind 
moet overblijven. Er kan dan ook tijdig 
gezorgd worden voor voldoende 
medewerkers. Het is beslist niet de bedoeling 
dat u uw kind om 12.00u naar de overblijf 
stuurt, zonder dat wij het van te voren weten!  
 
Wij rekenen op uw medewerking om uw kind 
tijdig aan te melden! 
 
 
 
 
 
 

 

Fietscontrole 
Op ma 07 okt. vindt de jaarlijkse 
fietsencontrole voor groep 5 t/m 8 plaats.  
 
Let op: de fietsen van groep 5 worden tussen 
11.00u-12.00u gecontroleerd (dit i.v.m. de 
voorstelling voor groep 5 in het Geert Teis 
Theater in de middag). De fietsen van groep 6 
t/m 8 worden ’s middags (13.15u-15.15u) 
gecontroleerd. 
 
Wij verwachten dat alle kinderen van groep 5 
t/m 8 hun fiets aanbieden ter controle. De 
donkere dagen zijn inmiddels begonnen en als 
school vinden wij het enorm belangrijk dat 
onze leerlingen op goede en deugdelijke 
fietsen (met werkende verlichting!) naar 
school komen. Het gaat tenslotte om de 
veiligheid van uw kind(eren)! 
 
Bij deze Lindenkrabbels treft u een checklist 
aan waarmee u zelf de fiets ook kunt 
controleren. 
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Reminder: Jeugdfonds Sport en 
Cultuur 
Wilt u uw kind laten sporten of laten 
deelnemen aan culturele activiteiten, maar is 
dat financieel (u zit bijv. in de bijstand of 
schuldhulpverlening) niet mogelijk ? In 
Lindenkrabbels 01 is melding gemaakt van de 
mogelijkheid voor het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. Meester Kroes is intermediair en kan 
voor u de aanvraag verzorgen. Er zijn 
inmiddels meerdere subsidies toegekend. 
Kijk voor meer informatie op:  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/  
 

Sinterklaasbank 
Van de Sinterklaasbank kregen wij het 
volgende bericht: 
 
De Sinterklaasbank heeft zich als doel gesteld 
om kinderen die door armoede geen cadeau 
van Sint krijgen van een cadeau te voorzien. 
Dit jaar kunnen wij 6.000 kinderen blij maken 
met een cadeau van Sint. Een gezin kan zich 
niet zelf een cadeau geven, maar dat gaat via 
een intermediair (bewindvoerder, 
schuldhulpverlener, schoolleiding, 
onderwijzers, sociale wijkteam, 
maatschappelijk werk, vrijwilliger Humanitas, 
etc.). 
 
Aanmelden kan tot 15 oktober aanstaande of 
tot het aantal van 6.000 kinderen bereikt is. 
Meester Kroes is intermediair voor de 
Sinterklaasbank en verzorgt derhalve ook de 
aanvraag. Kijk ook op www.sinterklaasbank.nl. 
 

Oud Papier Actie 
U krijgt in de loop van volgende week een 
brief met het verzoek voor nieuwe OPA-
ouders  
 

 

Kunst en Cultuur 
In het kader van ons kunst- en cultuurbeleid 
wonen alle groepen dit schooljaar een 
voorstelling bij in het Geert Teis Theater 
Stadskanaal. Via de leerkrachten krijgt u 
hierover informatie evenals het verzoek om te 
helpen met het vervoer per auto. Groep 3/4/5 
zijn op ma 07-10-2019 a.s. ’s middags als 
eerste aan de beurt met de voorstelling Doe 
mij een liedje speciaal van Hippe Gasten. 
 

Computers te 
koop  
Wij hebben onlangs onze 
computers, monitoren en 
toetsenborden vervangen. 
Onze oude computers, monitoren en 
toetsenborden (geen muizen) bieden wij bij 
dezen te koop aan. De computers zijn 
ongeveer 5-6 jaar oud. Mocht u interesse 
hebben, kunt u dit kenbaar maken bij meester 
Kroes. De verkoop loopt tot donderdag 17-10-
2019.  
 
De prijzen zijn als volgt: 
-beeldscherm en toetsenbord € 5,= 
-beeldscherm, computer en toetsenbord 
€15,= 
 
Het is niet mogelijk om alleen bijv. een 
computer aan te schaffen. De genoemde 
combinaties worden in hun geheel verkocht. 
 
Let op: 
-Er wordt geen garantie gegeven op de 
apparatuur. 
-Er is geen Windowsversie meer aanwezig op 
de computer. U zult dit zelf moeten 
aanschaffen. 
-Alleen contante betalingen mogelijk. 
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Terugblik studiedag 26-09-2019 
Afgelopen donderdag vond onze studiedag 
plaats. Tijdens deze studiedag zijn wij nader 
ingegaan op ons rekenonderwijs, ons beleid 
t.a.v. inzet van ICT, het vervolg op ons nieuwe 
rapport. Ook hebben de leerkrachten de 
gelegenheid gekregen om te werken aan hun 
groepsplannen. 
 

Schoolfruitproject 
Wij zijn weer ingeloot voor het EU-
schoolfruitproject! Dit 
betekent concreet dat 
de leerlingen vanaf 
week 46 (week van ma 
16-11-2019) t/m week 
16 (week van ma 15 
apr. 2020) 3 stuks fruit per week aangeboden 
krijgen.  
 

Oud papier container 
We hebben de laatste tijd geconstateerd dat 
het na schooltijd behoorlijk aantrekkelijk is 
voor de leerlingen om op de oud papier 
container te klimmen of om in de container 
zelf te spelen. Wij hebben de betreffende 
leerlingen hiervoor gewaarschuwd aangezien 
het spelen in de container (deur kan 
afgesloten raken) en het klimmen op de 
container (een kind kan hier zo vanaf vallen) 
de nodige risico’s met zich meebrengt. 
Alhoewel het om onze eigen leerlingen en 
onze papiercontainer gaat, zijn wij niet 
aansprakelijk en kunnen wij ook niet 
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke 
ongevallen na schooltijd. 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Week 41: Contactmiddagen &-avondenweek 
Ma 07-10: -Fietscontrole groep 5 t/m 8: 
  Groep 5: 11.00u-12.00u 
  Groep 6 t/m 8: 13.15u-15.15u 
  -Voorstelling (Geert Teis 
  Theater) “Doe mij een  
  liedje speciaal” van Hippe 
  gasten voor groep 3/4/5. 
  -Repetitie Amuze 
 
Week 42: Contactmiddagen &-avondenweek 
Do 17-10:  Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directieberaad 
Vrij 18-10: Geen gym in de Veenhorst 
  i.v.m. renovatie vloer 
  

Za 19-10 t/m zo 27-10: Herfstvakantie 
 
Week 44 
Di 29-10: Hoofdluiscontrole 
Woe 30-10: Bont kwartiertje groep 5 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 31 
oktober 2019. 


