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Musselkanaal, 21-11-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Nog een paar weken en dan is kalenderjaar 
2019 voorbij. Achter de schermen zijn wij druk 
bezig met de voorbereiding voor het 
Sinterklaas- en Kerstfeest. 
 
Deze week werden wij geconfronteerd met 
minder leuk nieuws. Dhr. Meeme Wever, 
directeur-bestuurder van onze Scholengroep, 
is overleden. Wij wensen alle familieleden en 
bekenden van dhr. Wever veel kracht, sterkte 
en Gods nabijheid toe. Om de 
personeelsleden in de gelegenheid te stellen 
afscheid te kunnen nemen, geeft ons bestuur 
hiervoor verlof. Derhalve zal de school 
dinsdagmiddag 26 november gesloten zijn 
voor alle groepen. Dinsdagochtend vinden de 
lessen wel plaats. Zie de bijgevoegde 
ouderbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Geloven (week 49 t/m 51) 
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. 
Geloven in mensen, geloven in God, geloven 
in vrede. 
 
Bijbel: Advent, De geboorte van Jezus (Lucas 1 
en 2) 
 

Personele zaken 
Meester Boels is afgelopen maandag geslaagd 
voor het eerste jaar van zijn schoolleiders-
opleiding. Wij feliciteren meester Boels van 
harte met deze mooie prestatie! 
 

 

Kwink van de week 
Onderbouw: Weet wat je voelt! 
Middenbouw: Ga op tijd offline! 
Bovenbouw: Online/offline. Begrens jezelf! 
 
Let op! Bij deze Lindenkrabbels 
treft u de tweede koelkastposter 
evenals de tweede ouderbrief aan. 
Indien u wilt, kunt u kosteloos een 
geprinte versie krijgen van de 
koelkastposter. Mail dan naar 
lindenborgh@sgperspectief.nl . 
 

Sinterklaas 5 december 
Alle ouders zijn ’s morgens van harte welkom 
als Sinterklaas met zijn Pieten op onze school 
aankomt. Nadere informatie volgt. 
 
Denkt u eraan dat deze dag aangepaste 
schooltijden gelden? 
-groep 1 t/m 4 om 12.00u uit. 
-groep 5 t/m 8 om 14.00u uit. 
 

 
 

Kosten sintcadeau 
Na onderling overleg hebben wij besloten om 
de kosten van de Sintcadeaus omlaag te 
brengen, zodat de bedragen voor alle groepen 
gelijk zijn. De kosten zijn nu als volgt: 
-Onderbouw (groep 1 en 2): kosten worden 
betaald vanuit de Schoolfondsbijdrage. 
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-Middenbouw (groep 3 en 4): € 5,00 (hiervoor 
krijgen de ouders van groep 3 en 4 een 
factuur.) 
-Bovenbouw (groep 5 t/m 8): € 5,00 (dit 
bedrag wordt besteed aan een cadeau voor de 
surprises. Zie ook de brief die naar de ouders 
van groep 5 t/m 8 is gestuurd.) 
 

Leerlingenraad 12-11-2019 
Op 12-11 jl. vond alweer de tweede 
vergadering van de leerlingenraad plaats van 
dit schooljaar. We hebben o.a. gesproken over 
de aanschaf van meer boeken voor 
dyslectische leerlingen, extra buitenspeelgoed 
etc.  
 
De leerlingenraad heeft ook geconstateerd dat 
er niet netjes wordt omgegaan met de 
toiletten. Dagelijks worden de toiletten na 
schooltijd grondig schoongemaakt. Helaas zijn  
er overdag kinderen die niet de wc gebruiken 
waarvoor deze bedoeld is. Ook constateerde 
de leerlingenraad dat op de speelplaats er 
meer rommel naast de prullenbak lag dan 
erin! 

De leerlingenraad is nog dezelfde middag in de 
bovenbouw rond gegaan aangezien de 
problemen zich hier afspeelden. Zij hebben 
duidelijk gemaakt dat het toilet op een 
normale manier gebruikt moet worden en dat  
 

 
rommel in de prullenbak hoort! Samen zijn wij 
hiervoor verantwoordelijk! 
 

Aankondiging: Kerstviering 19 
december 
Dit schooljaar vieren wij een traditioneel 
kerstfeest in de kerk. Er zijn 2 vieringen: voor 
groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Bij de 
vieringen zijn de ouders van de betreffende 
groep welkom. De viering vindt dit jaar plaats 
in de PKN-kerk “De ontmoeting”. Nadere 
informatie volgt.  
 
Denkt u eraan dat op deze dag aangepaste 
lestijden gelden ? 
-groep 1 t/m 4 om 12.00u uit. 
-groep 5 t/m 8 om 14.00u uit. 
 

Agenda 
Week 48:  
Ma 25-11: Studiedag. Alle lln. zijn vrij. 
Di 26-11: Alle groepen ’s morgens naar 
  school. ’s Middags is school 
  gesloten voor alle groepen 
  i.v.m. begrafenis dhr. Wever. 
Woe 27-11: -Schoolkringvergadering 
  19.15u- 20.00u 
  -Schoolcommissievergadering 
  20.00u-21.15u 
Vrij 29-11: OPA 
 
Week 49:  
Do 05-12: Sinterklaas 
  -Groep 1 t/m 4 om 12.00u uit 
  -Groep 5 t/m 8 continurooster 
  tot 14.00u 
 
Week 50: Geen bijzonderheden 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 12 
december 2019. 


