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Musselkanaal, 16-01-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Wat een prachtige start van het nieuwe 
kalenderjaar op onze school! De 
Nieuwjaarsinstuif is meer dan geslaagd te 
noemen! Met de opbrengst van € 800 kunnen 
wij een eerste stap zetten in de richting van 
het aanschaffen van nieuwe schoolshirts.  
 
Zie ook: 
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01
/13/team-cbs-de-lindenborgh-musselkanaal-
organiseerde-ouderwets-gezellige-
nieuwjaarsinstuif/  
 
De maand januari staat, zoals elk schooljaar, in 
het teken van de afname van de CITO 
leerlingvolgsysteemtoetsen. Kinderen laten 
zien wat zij allemaal hebben geleerd. Begin 
februari vinden de contactmomenten plaats. 
Hiervoor kunt u zich intekenen via Parro. 
 
Namens het team wil ik u allemaal een gezond 
en gelukkig 2020 toewensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Zorgen (week 5 t/m 7) 
Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd 
worden. Zorgeloosheid en een zorgzame 
samenleving. 
 
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); 
De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10, 33-37); Maria en Marta 
(Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 
13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-
43). 

 

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

Kerstcollecte 
Tijdens de kerstviering is er een collecte 
gehouden voor de World Servants groep uit 
Musselkanaal, die in de zomervakantie 
klaslokalen en verschoningsruimtes voor 
meisjes zullen bouwen in Malawi. De collecte 
heeft € 389,68 opgebracht. Iedereen heel erg 
bedankt die ons en daarmee de kinderen in 
Malawi heeft geholpen.  
 
Julian Koops, Harma de Vries, Paula Luikens en 
Jasmijn Lugtenborg  
 

Leerlingenraad 
Op di 17-12 jl. vond de vergadering van de 
lln.raad plaats. De kinderen hadden van te 
voren goed nagedacht, want er kwamen de 
nodige punten naar voren: 
-duikelstangenrek op voorplein zit los. Dit is 
ma 13-01 jl. gerepareerd. 
-vensterbank raampje bij de ingang Kerkstraat 
zat vol stof etc. > Dit is schoongemaakt. 
-de kinderen hebben last van rokende ouders 
bij de ingang Floralaan > In ons rookbeleid 
hebben wij vermeld dat het niet is toegestaan 
te roken voor het hek bij de Floralaan/ 
Kerkstraat bij aanvang en uitgaan van de 
school. Wilt u er rekening mee houden dat 
onze kinderen last hebben van uw rook? 
-is het een idee om op een dag van een c-
rooster zoals bijv. morgen om dan 
groepsdoorbroken te werken (bijv. een 
knutseldag of iets dergelijks) > we gaan kijken 
of hier mogelijkheden voor zijn. 
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Verder merkten de leerlingen op dat er soms 
veel geduwd wordt als iedereen tegelijkertijd 
zijn jas wil pakken bij het naar buiten gaan. 
Het duwen is natuurlijk niet toegestaan, maar 
het is in dit geval een kwestie van geduld 
hebben (!), want uiteindelijk is iedereen binnen 
5 minuten buiten. 
 
De leerlingenraad heeft actie gevoerd in de 
school. In de toiletten en op meerdere 
plekken in de school hangen posters met 
teksten en afbeeldingen over het gebruiken 
van het toilet zoals dat hoort en het feit dat 
wij samen verantwoordelijk zijn voor een 
schone schoolomgeving. Om dit duidelijk te 
maken, zijn de leerlingen de klassen rond 
geweest. 
 

 
 
“Static Dance Hypes” 
Groep 6/7/8 gaan dinsdag 21 jan. a.s. naar de 
voorstelling “Static Dance Hypes” in 
Stadskanaal. Wij wensen alle kinderen veel 
plezier!  
 
Het vervoer naar Stadskanaal geschiedt per 
auto. Wij zijn nog op zoek naar ouders die 
willen brengen of halen. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de leerkracht. 
 

 

Voetbalclinic FC Groningen 
Groep 6 krijgt woe 22-01 a.s. een voetbalclinic 
van spelers van FC Groningen. De clinic staat 
in het teken van gezond gedrag en sportiviteit. 
 

Leesladies 
Groep 1 en 2 worden volgende week do 23-01 
voorgelezen door de leesladies. 
 

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? Maak dan 
gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Zij betalen de contributie en benodigde 
attributen voor het kunnen beoefenen van de 
sport.  
 
Meester Kroes is contactpersoon en kan voor 
u de aanvraag verzorgen. De aanvraag moet 
nl. worden gedaan via school. Er zijn inmiddels 
meerdere subsidies toegekend. 
Kijk voor meer informatie op:  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/  
 

Parro 
Woe 22-01 a.s. wordt Parro open gezet voor 
het inplannen van de contactmomenten begin 
februari. Controleert u s.v.p. van te voren of 
uw inlog het nog doet? Zo niet, wilt u dan 
contact opnemen met meester Boels voor een 
nieuwe inlog? 

 
Studiedag woe 05-02 
Woe 05-02 hebben wij een studiedag gepland. 
Deze dag zijn alle kinderen vrij van school! 
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Landelijke staking PO/VO 
Er is een landelijke staking afgekondigd in het 
PO/VO op do 30 jan./vrij 31 jan. a.s. Wij zijn 
nog met elkaar in overleg of wij deze dagen 
gaan staken of niet. In de agenda is de  
landelijke staking wel alvast vermeld.  U krijgt 
volgende week bericht over wel of niet 
deelnemen van de Lindenborgh.  
 

Agenda 
Week 04:  
Di 21-01: Groep 6/7/8 voorstelling 
  “Static Dance Hypes” (Geert 
  Teis Theater Stadskanaal) 
Woe 22-01: Openen Parro 16.00u 
  Voetbalclinic FC Groningen 
  groep 6 
Do 23-01: Voorlezen leesladies groep 1 
  en 2 
 
Week 05:  
Woe 29-01: Sluiten Parro 16.00u 
Do 30-01: Landelijke staking PO/VO 
Vrij 31-01: Landelijke staking PO/VO 
 
Week 06: Contactmomentenweek 
Woe 05-02: Studiedag. Alle leerlingen 
  hebben vrij. 
Vrij 07-02: OPA 
 
 
Volgende Lindenkrabbels verschijnt do 06 
februari 2020. 


