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Musselkanaal, 08-05-2020 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Nog een paar dagen en dan is het zover. We mogen het onderwijs hervatten. 
 
Zo vlak voor de start wil ik enkele dingen met u delen: 
-Dit nieuwe begin is voor iedereen hoe dan ook spannend. Iedereen heeft in de afgelopen 
periode veel meegemaakt.  
 
-We hebben te maken met veel afspraken i.v.m. de coronaregels (zie de ouderbrieven van 
do 23-04). We verwachten dat iedereen zich er ook aan houdt. Dat maakt het voor iedereen 
prettig samenwerken! 
 
-We hebben een tijdelijk aangepast rooster. Alhoewel de minister adviseert hele dagen naar 
school te gaan, hebben we vanuit onze visie bewust de keuze gemaakt om de leerlingen 
dagelijks te zien en het daardoor mogelijk te maken hen zo optimaal mogelijk te kunnen 
begeleiden gedurende de “50%-lessituatie”. We realiseren ons dat er door onze keuze 
weliswaar meer verplaatsingen ontstaan, echter de ervaring leert dat het grootste deel van 
onze leerlingen zelfstandig naar school komt. Als iedereen zich aan de gestelde afstand 
houdt, verwachten we hier geen problemen mee. Met de versoepeling per ma 11 mei a.s. is 
het sowieso een feit dat in Nederland meer verplaatsingen gaan komen. 
 
-het team van de Lindenborgh gaat voltallig van start. Niet elke school in Nederland kan dit 
zeggen en daar ben ik heel trots op! 
 
Tip: 
Lees de ouderbrieven van do 23-04 nogmaals door, zodat u weer op de hoogte bent van 
onze afspraken en ma a.s. niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 
 
Tot slot: 
Een van de eerste woorden die ik geleerd heb in het Gronings was “kop d’r veur”.  
Gezamenlijk  zetten wij maandag a.s. de schouders er weer onder. Het nieuwe begin maken 
we samen! Het team van de Lindenborgh staat te popelen om te beginnen!  
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 


