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Musselkanaal, 05-03-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Zo hebben we voorjaarsvakantie en voordat je 
het weet, zijn we 2 weken verder. De 
woensdagen in maart staan achtereenvolgens 
in het teken van de biddag voor gewas en 
arbeid (woe 11-03) / de open dag (woe 18-03) 
en de personeelsdag (woe 25-03). Eind maart 
volgt het team de EHBO-herhalingscursus. 
Kortom, er is deze maand genoeg te doen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Over tegenstellingen binnen een 
samenleving. Uit elkaar groeien of verbinden. 
Jong en oud. Kinderen hier en kinderen daar. 
Arm en rijk. 
 
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-
34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 
1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30); 
Twee blinden (Matteüs 20, 29-34). 
 

Kwink van de week 
Onderbouw:  Gebruik de Rust-vis! 
Middenbouw: Gebruik de  
   zelfontspanner! 
Bovenbouw:   Gebruik de  
   zelfontspanner! 

 
In de loop van volgende week ontvangt u van 
ons de derde koelkastposter en het 
“Kwinkoudernieuws” via de mail. 
 
 
 
 

 

Personele zaken 
Op do 27-02 jl. was juf Gretha Post-
Klein 40 jaar werkzaam in het 
onderwijs. Wij feliciteren haar van 
harte met dit mooie jubileum! 
 

Gezocht: leden voor de 
activiteitencommissie (AC) 
De AC is op zoek naar leden die een bijdrage 
willen leveren aan de organisatie van diverse 
activiteiten op school. Kijk voor meer 
informatie op: 
https://www.cbsdelindenborgh.nl/onze-
school/commissies/activiteitencommissie/  
 
U kunt ook nadere informatie inwinnen bij 
meester Kroes (bellen of mailen naar 
lindenborgh@sgperspectief.nl)  
 

 
 

Gezocht: leden voor de 
medezeggenschapsraad (MR) 
Vanwege het regulier stoppen van 2 
ouderleden zijn wij m.i.v. het nieuwe 
schooljaar op zoek naar 2 ouderleden om de 
MR te versterken. Kijk voor meer informatie 
op: https://www.cbsdelindenborgh.nl/onze-
school/commissies/medezeggenschapsraad/  
 
U kunt ook nadere informatie inwinnen bij 
meester Kroes (bellen of mailen naar 
lindenborgh@sgperspectief.nl)  
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Schoolreizen 
De bestemmingen van de schoolreisjes zijn 
inmiddels bekend: 
 
Groep 1 en 2 
Bestemming:  Giga Konijnenhol Beerze 
Datum:  Di 19 mei 2020 
Kosten:  Schoolreis groep 1 en 2 wordt 
  verrekend met bijdrage 
  schoolfonds. 

Groep 3 t/m 6 
Bestemming:  Outdoor Pinokkio Assen 
Datum:  Di 26 mei 2020 
Kosten:  € 27,50 (factuur volgt op korte 
  termijn) 
 

 
 
 
 
 

 
Groep 7 
Bestemming:  Borkum 
Datum:  Vrij 29 mei 2020 
Kosten:  € 40,00 (n.b. de kosten zijn 
  verhoogd i.v.m. toegenomen 
  onkosten) 
 

 
 
Groep 8  
Bestemming: Appelscha (schoolkamp) 
Kosten:  Nader bericht volgt 
Datum:  Ma 29 juni t/m woe 01 juli 
 

Open Dag woe 18-03-2020 
Op woe 18-03 a.s. vindt onze Open Dag plaats. 
Ouders, opa’s/oma’s, broertjes/zusjes  etc. 
zijn tussen 08.30u en 10.00u van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen in de 
klas van hun kind! Er staat koffie en thee voor 
u klaar. 
 
Mocht u nog ouders kennen die op zoek naar 
een school voor hun kind, nodig hen dan van 
harte uit om naar de Open Dag te komen. U 
kunt hen ook contact op laten nemen met 
meester Kroes. 
 

Personeelsdag woe 25-03-2020 
Op woe 25-03 vindt de personeelsdag van ons 
bestuur plaats. Alle leerlingen zijn deze dag 
vrij van school! 
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Kinderkoor Amuze 
De volgende ronde repetities voor Amuze gaat 
beginnen. De repetitiedata zijn: 
-ma 09-03 
-ma 16-03 
-ma 23-03 
-ma 30-01 
-ma 06-04 
 
De data zijn ook terug te vinden op: 
https://www.cbsdelindenborgh.nl/groepen/a
muze-schoolkoor/  
 

Agenda 
Week 11:  
Ma 09-03: Repetitie Amuze 
Woe 11-03: Biddag voor gewas en arbeid 
 
Week 12: 
Ma 16-03: Repetitie Amuze 
Woe 18-03: Open Dag 
Do 19-03: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directieberaad 
 
Week 13: 
Ma 23-03: Repetitie Amuze 
Woe 25-03: Personeelsdag SG Perspectief. 
  Alle leerlingen zijn vrij! 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 26 maart 2020 


