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Musselkanaal, 31-10-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De herfstvakantie ligt alweer bijna een week 
achter ons. De eerste contactmiddagen-/-
avonden hebben inmiddels plaatsgevonden en 
zijn naar tevredenheid verlopen. Het thema 
Kinderboekenweek is afgesloten. 
Langzaamaan maken wij ons op voor de 
naderende feestdagen als St. Maarten, 
Sinterklaas en Kerst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Geheimhouden (week 46 t/m 48) 
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen 
houden of onthullen. Privacy en ontdekken 
wie iemand is. 
 
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47) / Saul bij 
Samuël (de ezels zijn zoek) / Samuël zalft Saul 
tot koning (kinderbijbel blz. 95-96), Saul wil 
niet luisteren en brengt tegen de afspraak in 
een offer / Saul en Amalek / God kiest David 
(kinderbijbel blz. 97-102), Saul is boos / David 
speelt op de harp in het paleis / David verslaat 
Goliath (kinderbijbel blz. 102-106) 
 

Personele zaken 
Vlak voor de herfstvakantie is de moeder van 
meester Boels (90) overleden. De begrafenis 
heeft plaatsgevonden in de herfstvakantie. Wij 
wensen meester Boels veel kracht en sterkte 
toe met het verwerken van dit verlies. 
 
Juf van de Weide begint vanaf volgende week 
do 07-11 met haar officiële re-
integratietraject. Zij zal ondersteuning bieden  

 
in groep 3. Inmiddels is juf van der Weide al 
diverse keren op school geweest. 
 
Juf Schippers begint volgende week eveneens 
met haar re-integratietraject. Zij zal op 2 
momenten in de week aanwezig zijn in groep 
5. 
 

Kwink van de week 
Onderbouw: Zeg wat je voelt! 
Middenbouw: Ruzie? Steek 
over! 
Bovenbouw: Conflict? Steek 
over! 
 
Let op! Bij de start van Kwink hebben alle 
oudste leerlingen de eerste koelkastposter op 
papier mee naar huis gekregen. Binnenkort 
verschijnt de tweede koelkastposter. Vanaf 
dan zal de koelkastposter per mail worden 
verzonden en kunt u deze thuis zelf uitprinten. 
Mocht het thuis niet lukken om te printen en 
u wilt toch een geprinte versie hebben, kunt u 
dat kenbaar maken bij meester Kroes. U krijgt 
dan een uitgeprinte versie (kosteloos). 
 

Staking woe 06-11-2019 
Gisteren heeft u via de mail bericht gehad 
over de staking op woe 06-11 a.s. Onze school 
is vanwege de staking gesloten. 
 

Beweegfeest groep 1-2 
In de jaarkalender staat vermeld dat op vrij 
15-11 het beweegfeest voor groep 1-2 
plaatsvindt. De organisatie heeft besloten het 
feest niet onder schooltijd plaats te laten 
vinden, maar van 15.00u-17.00u in de 
Veenhorst. De kinderen van groep 1-2 worden 
uiteraard gewoon op school verwacht. Zie ook 
de flyer die als bijlage bij deze Lindenkrabbels 
is meegestuurd 
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Studiedag ma 25-11-2019 
Ma 25-11 vindt onze 2e studiedag plaats. Alle 
kinderen zijn dan vrij! 
 

Hoofdluiscontrole 
Afgelopen di 29-10 vond de hoofdluiscontrole 
plaats. Bij maar liefst 24 kinderen werd de 
aanwezigheid van luizen of neten vastgesteld! 
Alle ouders zijn persoonlijk opgebeld door 
meester Kroes met het verzoek dringend het 
probleem aan te pakken! Op di 12-11 wordt 
de hoofdluiscontrole wederom bij alle 
leerlingen uitgevoerd.  
 
Bij de aanpak van hoofdluis werken wij 
volgens de aanpak van het RIVM. Kijk voor 
meer informatie over de aanpak van hoofdluis 
op:  
https://www.rivm.nl/rivm/kennis-en-
kunde/rivm-in-klas/spreekbeurt/hoofdluis  
 

 
 
 

 

Wet AVG 
Denkt u eraan dat het tijdens 
schoolactiviteiten zoals bijv. het Bont 
Kwartiertje etc. niet is toegestaan 
foto’s/video’s te maken ? Van alle activiteiten 
op school worden foto’s gemaakt die geschikt 
zijn voor publicatie. 
 

Actie Malawi 
Van de moeder van Benthe (groep 5) en Tessa 
(groep 3) kregen we het volgende bericht: 
 
Op 24 juli 2020 hopen 4 enthousiaste 
jongeren uit Musselkanaal 3 weken naar 
Malawi te vertrekken om daar 2 klaslokalen en 
een verschoningsruimte te gaan bouwen. Zij 
doen dit samen met de organisatie World 
Servants. Voordat wij hier heen gaan, hebben 
wij geld nodig. Dit geld willen we bij elkaar 
halen via een eigen bijdrage, sponsoring en 
acties. Daarom willen wij vragen naar lege 
statiegeld flessen. Heeft u lege 
statiegeldflessen en mogen wij deze van u 
hebben? Heel graag! Wij zijn er erg blij mee. U 
of uw kind kan ze inleveren op vrijdag 8 
november aan de Floralaan 71.  
 
Dank alvast voor jullie hulp! 
 

Agenda 
Week 45:  
Woe 06-11: Dankdag 
  Landelijke staking Primair 
  Onderwijs. Alle leerlingen zijn 
  deze dag vrij. 
 
Week 46:  
Ma 11-11: St. Maarten 
Di 12-11: Vergadering lln.raad 13.15u-
  14.15u 
  Extra controle hoofdluis 
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Do 14-11: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directieberaad 
Za 16-11: Landelijke intocht Sinterklaas 
  
Week 47: 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 21 
november 2019. 


