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Musselkanaal, 12-12-2019 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De laatste schoolweek van het kalenderjaar 
2019 komt eraan. Voor alle kinderen en 
leerkrachten is het nog even “knallen” en 
daarna maken we ons op voor een 
welverdiende Kerstvakantie. 
 
Terwijl wij ons opmaken voor het feest van 
Kerst, denken wij ook aan onze leerlingen, 
ouders en personeelsleden die te maken 
gekregen met de minder leuke kant van het 
leven. In ons gebed en in onze gedachten zijn 
wij bij hen. 
 
Namens het team wil ik iedereen alvast een 
heel fijn Kerstfeest wensen en het beste voor 
2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Gelukwensen (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De 
maakbaarheid van geluk en een gelukkige 
wereld. 
 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek 
naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft 
(Lucas 14, 15-22); Genezing van de zoon van 
de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in 
het veld (Matteüs 6, 25-34). 
 

Overleden  
Afgelopen week ontvingen wij bericht dat 
oud-leerkracht Klaas van der Ploeg is 
overleden op ma 2 dec. Wij wensen de familie  
 

 
van der Ploeg kracht, sterkte en Gods 
nabijheid toe om dit verlies te verwerken. 
 

Kwink van de week 
Onderbouw: Ruzie oplossen. Steek 
over als je ruzie hebt! 
Middenbouw: Oplossen van ruzie. 
Conflict? Los het samen op! 
Bovenbouw: Oplossen van ruzie. 
Conflict? Los het samen op! 
 

Schooltijden do 19 december 
-Groep 1 t/m 4 om 12.00u uit. 
-Groep 5 t/m 8 om 14.00u uit. 
 

Kerstvieringen do 19 dec. 
Vanwege de te verwachten drukte bij de beide 
kerstvieringen (groep 1 t/m 4 van 17.00u-
18.00u en groep 5 t/m 8 van 19.00u-20.00u) 
roepen wij iedereen op zoveel mogelijk te 
voet of met de fiets te komen! Indien u met 
de auto komt, parkeer dan op het 
parkeerterrein tegenover school (gravel- en 
tegelgedeelte). 
 

Schooltijden vrij 20 december 
Alle groepen zijn om 12.00u uit! 
 

Nieuwjaarstoost 
I.v.m. de Nieuwjaarsinstuif gaat de nieuwjaar-
toost op ma 06-01 niet door. 
 

Schoolfruitmoeders gezocht! 
Wie wil ons helpen met het fruit snijden op 
woe, do of vrij ? Voor meer informatie neem 
contact met Lydia Bos, 06-22495737. 
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Complimenten 
Namens de brigadiers krijgen alle ouders een 
heel groot compliment voor hun positieve 

(rij)gedrag bij het 
brengen en halen van 
de kinderen. De 
gemiddelde snelheid is 
zoals het  
hoort; er wordt netjes 
geparkeerd (niet bij de 
gele streep) en men 

houdt zich keurig aan de afspraken die gelden 
bij de brigadiers!  
 

Verlichtingscontrole 
De afdeling Veilig Verkeer Nederland, afd. 
Stadskanaal, is bezig, samen met de politie, 
een aantal verlichtingscontroles voor te 
bereiden in de gemeente Stadskanaal. De 
controles staan gepland  in week 51. Deze 
controles vinden plaats op enkele plekken 
langs de doorgaande wegen in Stadskanaal, 
Musselkanaal en Onstwedde. 
  
Uitgangspunt bij deze controles is dat er 
vooraf voldoende aandacht is gegeven aan de 
noodzaak van goede fietsverlichting. Is bij 
controle de verlichting niet in orde, dan volgt 
een boete. 
 
Veilig Verkeer heeft in de groepen 6,7,8 van  
de basisscholen al een verlichtingscontrole 
uitgevoerd. Nu gaan we in de praktijk het 
gebruik van de verlichting controleren. Dit is 
dus geen schoolgerichte controle, maar voor 
iedere fietsende weggebruiker! 
 

 
 
 
 

 

Agenda 
Week 51:  
Di 17-12: Vergadering leerlingenraad 
  13.15u-14.15u 
 
Do 19-12: -Groep 1 t/m 4 om 12.00u uit. 
  -Groep 5 t/m 8 om 14.00u uit 
 
  Kerstviering kerk 
  -groep 1 t/m 4: 17.00u-18.00u 
  -groep 5 t/m 8: 19.00u-20.00u 
 
Vrij 20-12: Groep 1 t/m 8 om 12.00u uit. 
 

Kerstvakantie za 21-12-2019 t/m  
zo 05-01-2020 

 
Week 01 (kerstvakantie): 
Vrij 03-01: OPA 

 
Week 02: 
Di 07-01: Hoofdluiscontrole (middag) 
Woe 08-01: Nieuwjaarsinstuif 
 
Week 03: 
Woe 15-01: Bont kwartiertje groep 3 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 16 
januari 2020. 


