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Musselkanaal, 06-02-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Wat is de eerste kalendermaand voorbij 
gevlogen! Zo startten wij met de 
Nieuwjaarsinstuif en inmiddels zijn alle 
toetsen afgerond. Deze en volgende week 
vinden de contactmomenten plaats. 
 
Nog een weekje werken en dan kan iedereen 
gaan genieten van een week welverdiende 
voorjaarsvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Ontbreken (week 8 t/m 11)  
Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. 
Het feest van het terugvinden. 

Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte 
schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  
 

Kwink van de week 
Onderbouw:  Denk goed na  
  voor je kiest! 
Middenbouw: Gebruik de  
  keuze-check! 
Bovenbouw:  Kiezen ? Gebruik 
  de keuze-check! 
 

Personele zaken 
Juf  Jessica Schippers is volop bezig met haar 
re-integratie. Vanaf deze week vervolgt zij 
haar re-integratie in groep 4. 
 
Juf Diana van der Weide re-integreert in groep 
3 en groep 7. 
 

 
Meester Dennis Wijbenga is bezig met de 

opleiding tot bevoegd 
gymdocent. Hij heeft het 
eerste blok met succes 
afgerond! Wij feliciteren 
meester Wijbenga van 
harte met dit mooie 
resultaat! 
 

Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Mijn naam is Klasina Oosterhoff 
en ik woon in Zuidlaren.  
Een mooi dorp in Noord-
Drenthe. 
 
Vanaf 1988 ben ik werkzaam in 
het basisonderwijs.  
Als leerkracht heb ik 19 jaar 
voor de klas gestaan (gr. 2 t/m 
8) en vanaf 1995 ben ik me ook gaan bezig 
houden met het coördineren van de 
leerlingenzorg op school. Vanaf 2007 ben ik 
me helemaal gaan richten op het werk als 
intern begeleider en heb ik op meerdere 
basisscholen gewerkt in de provincie 
Groningen en Noord-Drenthe. In die jaren heb 
ik nog een opleiding gedaan voor beeldcoach 
en specialist hoogbegaafdheid. 
 
Afgelopen maandag ben ik gestart op “De 
Lindenborgh” als intern begeleider. Daarmee 
volg ik Jantine Rozema op. Ik ben op maandag 
en donderdag op school. Op dinsdag en 
woensdag ben ik werkzaam op “De Zaaier” in 
Vlagtwedde. Belangrijk in mijn werk als intern 
begeleider vind ik het samen met leerkrachten 
en u als ouders/verzorgers kijken, hoe we het 
onderwijs voor de kinderen zo optimaal 
mogelijk kunnen maken, zodat elk kind zich zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen op school. 
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Wilt u meer van me weten of eens nader met 
me kennismaken kom dan gerust eens langs 
op de dagen dat ik aanwezig ben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klasina Oosterhoff. 
 

Sport- en speldag 
Vrij 14-02 vindt de traditionele sport- en 
speldag plaats. Houdt u rekening met 
afwijkende lestijden ? Zie de ouderbrief. 
 

 
 

Voorstelling groep 1 en 2 
Groep 1 en 2 gaan di 11 feb. a.s. naar het 
Geert Teis Theater voor de voorstelling 
Benjamin Beer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Week 07:  
Ma 10-02: Vergadering leerlingenraad 
  13.15u-14.15u  
Di 11-02: Groep 1 en 2 voorstelling 
  Benjamin Beer (Geert Teis 
  Theater) 
  Meester Kroes ’s middags 
  afwezig. 
Do 13-02: Rapport mee / meester Kroes 
  afwezig i.v.m. directieberaad 
Vrij 14-02: Valentijnsdag / Sport- en 
  speldag 
 
Week 08: Voorjaarsvakantie (za 15-02 
  t/m zo 23-02) 
 
Week 09: 
Di 25-02: Controle hoofdluis 
 
Week 10: 
Woe 04-03: Bont Kwartiertje groep 7 
Vrij 06-03: OPA 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 05 mrt. 2020 


