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Musselkanaal, 20-05-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Met het opstarten van de school ma 11 mei jl. 
pakken we langzaam onze routines en 
ervaringen weer op. De Lindenkrabbels 
verschijnen nu weer zoals aangegeven in de 
jaarkalender. Voor iedereen was de herstart 
spannend!  

Als ik terugkijk op deze en vorige 
week ben ik heel trots op de 
leerlingen, ouders en leerkrachten! 
Iedereen heeft zich aan de regels 
gehouden en er is geen onvertogen 
woord gevallen. Ook zijn wij u 
enorm dankbaar voor alles wat u 
heeft gedaan met uw kind om het 

thuisonderwijs vorm te kunnen geven. Samen 
hebben we de herstart tot een succes 
gemaakt! 
 
Gisterenavond vernamen we via de 
persconferentie van minister-president Rutte 
dat de basisscholen op ma 8 juni weer volledig 
open mogen gaan tenzij de komende weken 
uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet 
verantwoord is.  
 
Gezien het feit dat het morgen 
Hemelvaartsdag (do 21-05) is en vrij (22-05) 
a.s. een vrije dag, zullen wij als team volgende 
week samenkomen om te bepalen hoe het 
vervolg eruit gaat zien. Zodra alles duidelijk is, 
krijgt u van ons de informatie op de 
gebruikelijke wijze. 
 
Ik wens iedereen een fijn Hemelvaartweekend 
toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

 

Trefwoord 
Thema: Wachten (week 20 t/m 22) Inhoud: 
Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief 
verlangen. 

Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); 
Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 
2). 

Coronamaatregelen op school 
Wist u dat: 
-alle kinderen bij binnenkomst hun handen 
gedesinfecteerd krijgen ? 
-alle kinderen meehelpen hun tafels en 
stoelen te reinigen ? 
-onze ouders zich ook keurig aan de 1,5m 
houden bij het halen en brengen ? 
-alle personeelsleden ontelbare keren hun 
handen desinfecteren en reinigen ? 
-de personeelsleden hun lunchpauze op het 
leerplein houden en zoals het vereist is op 1,5 
meter afstand ?  
 

 
 

Studiedag di 02 juni 
De studiedag van di 02 juni gaat door. Deze 
dag zijn alle kinderen vrij van school. 
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OPA vrij 5 juni 
De OPA van vrij 5 juni gaat door op dezelfde 
wijze als de OPA van april en mei. 
 

Opknappen 
handenarbeidmagazijn boven 
Nadat de leerkrachten in de afgelopen periode 
het handenarbeidmagazijn flink hebben 
opgeruimd, is onze conciërge meester Henk 
Louwes begonnen aan het opknappen van ons 
handenarbeidmagazijn op de boven-
verdieping. Inmiddels zitten vrijwel alle 
wanden in de verf. Volgende week wordt het 
afgemaakt en daarna komt er nieuwe 
vloerbedekking in. Vervolgens zal het magazijn 
heringericht worden. 
 

 
 

Sinterklaasbank 
De Sinterklaasbank heeft de mogelijkheid om 
in gezinnen die het financieel moeilijker 
hebben een cadeautje te kunnen geven met 
het Sinterklaasfeest. De inschrijving is sinds 
ma 8 mei geopend. Meester Kroes is 
intermediair voor de Sinterklaasbank. Hij 
verzorgt de aanvraag. Indien u een beroep wilt 
doen hierop, kunt u dit mailen naar 
lindenborgh@sgperspectief.nl . Voor meer 
informatie, klik op www.sinterklaasbank.nl .  

 

Oud Papier Container 
Wij verzamelen graag oud 
papier zoals u weet. Helaas 
wordt de papiercontainer 
momenteel ook gevuld met 
andere zaken. In dit geval 
een bed (zie foto). Onlangs 
hebben we ook luiers in de 
papiercontainer 
aangetroffen. Tsja, zowel 
het ledikant als de luiers 
leveren niks op. Helaas 
moeten wij deze zaken wel 
zelf verwijderen voordat de 
container ingeleverd wordt. 
Als iedereen zich beperkt tot het oud papier, 
zijn we weer helemaal tevreden!  
 

Veld tegenover school 
In de 2e week van de meivakantie is de civiele 
aannemer begonnen op het veld tegenover 
school. Zoals bij u bekend, komen er in de 
toekomst huizen en een parkeerplaats op het 
veld. Er zal een tijdelijke bouwweg worden 
aangelegd vanaf de Badstraat. Indien er 
bouwverkeer door de Kerkstraat moet 
passeren, zal er rekening gehouden worden 
met de snelheid. Vooralsnog kunnen de auto’s 
worden geparkeerd zoals gebruikelijk. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
In Lindenkrabbels 08 (de laatste 
Lindenkrabbbels voordat de school werd 
gesloten vanwege de coronacrisis) werd een 
oproep gedaan voor MR-leden. Hiervoor 
kregen wij in eerste instantie 4 reacties van 
kandidaten. Er hebben zich 2 kandidaten 
teruggetrokken. De huidige MR-leden hebben 
besloten dat er geen nieuwe verkiezingen 
hoeven te worden georganiseerd aangezien er 
ruimte was voor 2 nieuwe MR-leden.  
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De nieuwe MR-leden zijn: 
-dhr. Henk Middelkamp  
-dhr. Kobus Zoutman 
 
Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

Mijn naam is Henk Middelkamp, 
41 jaar, en de vader van Anne-
Fleur (groep 7) en Thijs (groep 5).  
 
Ik ben ondertussen alweer bijna 
12 jaar getrouwd met Petra en in 
het dagelijks leven houd ik mij 
bezig als Projectmanager bij een 
bedrijf dat sorteerinstallaties 
produceert en installeert voor de 

afvalscheiding- en recyclingindustrie.  
 

Hallo. Ik ben Kobus 
Zoutman. Ik ben vader 
van 4 kinderen en 4 
stiefkinderen. Totaal 8 
dus. Op dit moment heb 
ik 4 kinderen op de 
Lindenborgh. Chaily in 
groep 8, Delayla in groep 
6, Rachella in groep 4 en 
Thomas in groep 3.  
 
Mijn oudste dochter Sharon heeft inmiddels 
de Lindenborgh verruild voor het VMBO. Over 
ongeveer een jaar zal mijn jongste zoon Jax 
meedraaien in groep 1. Kortom, ik ben 
inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij De 
Lindenborgh en heb hier ook meerdere 
vrijwilligerstaken. Ik houd de papiercontainer 
bij; ga regelmatig als bijrijder mee voor de 
Oud Papier Actie (OPA) en sta 2x per week als 
brigadier aan de Floralaan.  
 

 

 

 

Schoolreizen 
In de ouderbrief van do 23-04 heeft u kunnen 
lezen dat de schoolreizen van dit schooljaar 
verplaatst worden naar het begin van het  
schooljaar 2020-2021. Uw kind zit dan 
weliswaar in de volgende groep (m.u.v. 
doublures), maar gaat dan naar de 
bestemming van de vorige groep. 
 
Groep 1-2 (2019-2020) 
Bestemming:  Het Giga Konijnenhol Beerze 
Datum:  Di 01 sept.  
Kosten:  De kosten zijn verrekend in de 
  bijdrage voor het  
  schoolfonds. Voor het  
  schoolreisje wordt een bedrag 
  van € 15,00 aangehouden. 
  Ouders van nieuwe leerlingen 
  in groep 1 die vanaf januari 
  2020 op school zijn gekomen, 
  krijgen een factuur van  
  € 15,00. 
 
Groep 3 t/m 6 (2019-2020) 
Bestemming: Outdoor Pinokkio Assen 
Datum:  Di 01 sept.  
Kosten:  € 27,50 
  Ouders die nog niet hebben 
  betaald, krijgen vanaf deze 
  week een herinnering. 
 
Groep 7 (2019-2020) 
Bestemming: Borkum 
Datum:  Vrij 4 sept. 
Kosten:  € 40,00 
  De factuur wordt deze week 
  verzonden. 
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Groep 8 
Bestemming: Appelscha (kamp) 
 
De plannen rondom het kamp zijn nog volledig 
onder voorbehoud. Vast staat dat we iets 
gaan organiseren, maar we zijn nog in overleg 
met elkaar over de manier waarop. Uiteraard 
moet e.e.a. passend zijn vanwege alle 
coronamaatregelen. Derhalve kunnen wij de 
ouders van groep 8 ook nog niet informeren 
over eventuele kosten. 
 
Mocht het niet lukken om in september de 
vertraagde schoolreisjes te organiseren, dan 
zullen deze komen te vervallen. U krijgt dan 
het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw 
rekening.  
 
Uiteraard is het de bedoeling dat de nieuwe 
groepen regulier weer op schoolreis kunnen 
gaan in schooljaar 2020-2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tussenschoolse opvang 
Voordat wij te maken kregen met de 
gedwongen schoolsluiting, hadden wij nog te 
maken met diverse openstaande betalingen. 
Ouders die nog moeten betalen voor de TSO-
kosten t/m vrij 13 mrt. (ma 15 mrt. ging de 
school dicht), krijgen hiervoor een herinnering 
gestuurd. 
 

Agenda 
Week 22:  
Zo 31-05: 1e Pinksterdag 
 
Week 23: 
Ma 01-06: 2e Pinksterdag 
Di 02-06: Studiedag. Alle lln. zijn vrij. 
Vrij 05-06: OPA 
 
Week 24: 
Zo 14-06: Vaderdag 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 11 juni 2020 


