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Musselkanaal, 11-06-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Afgelopen maandag mochten wij alle 
leerlingen weer op school ontvangen. Wat 
was het super om alle vertrouwde 
kinderstemmen en schoolgeluiden weer te 
horen! 
 
Aan de ouders/verzorgers willen wij een 
enorm compliment maken voor het zich 
houden aan de afspraken! Ook willen wij 
iedereen die een chromebook/Ipad heeft 
geleend, bedanken voor het in goede staat 
terugbrengen van het device! 
 
In deze Lindenkrabbels treft u de verschillende 
data voor het nieuwe schooljaar aan. Noteert 
u deze in uw agenda? Binnenkort maken we 
ook de nieuwe groepsindeling voor 2020-2021 
bekend. 
 
Tot slot: denkt u eraan dat u zich intekent via 
Parro voor de contactmomenten? Intekenen 
kan tot vandaag 16.00u! 
  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 

Trefwoord 
Thema: Protesteren (week 23 en 24). 
Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet 
en protest omwille van rechtvaardigheid. 

Bijbel: Ester 

 

 

 

 

Kwink 
In de laatste weken van dit schooljaar blikken 
wij met de kinderen terug op de aangeleerde 
Kwinkslagen: 
-Positief communiceren  
-Code Help 
-De Zelfontspanner 
-De Keuzecheck 
-De Oversteektechniek 
 
Wilt u nog eens weten wat Kwink ook alweer 
inhoudt? Klik dan op: 
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/oudermagazine/  
 

Rapport  
Morgenochtend, vrij 12-06 om 12.00u, krijgen 
de leerlingen hun rapport (in aangepaste 
vorm) mee. 
 

Oud Papier Actie 2020-2021 
Op de volgende vrijdagen wordt het oud 
papier opgehaald: 
 
2020 
-vrij 03-07-2020 
-vrij 07-08-2020 
-vrij 04-09-2020 
-vrij 02-10-2020 
-vrij 06-11-2020 
-vrij 04-12-2020 
 
2021 
-vrij 08-01-2021 
-vrij 05-02-2021 
-vrij 05-03-2021 
-vrij 09-04-2021 
-vrij 07-05-2021 
-vrij 04-06-2021 
-vrij 02-07-2021 
-vrij 06-08-2021 
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Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie za 10-10-2020 t/m 

zo 18-10-2020 
Kerstvakantie za 19-12-2020 t/m 

zo 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie za 20-02-2021 t/m 

zo 28-02-2021 
Pasen 
-Goede Vrijdag 
-1e en 2e Paasdag 

vrij 03-04-2021 t/m 
ma 05-04-2021 

Meivakantie za 24-04-2021 t/m 
zo 09-05-2021 

Hemelvaartweekend do 13-05-2021 t/m 
zo 16-05-2021 

Pinksteren 
-1e en 2e Pinksterdag 

za 22-05-2021 t/m 
zo 24-05-2021 

Zomervakantie za 10-07-2021 t/m 
zo 22-08-2021 

 

Studiedagen / afwijkend 
rooster 2020-2021 

Studiedag. Alle lln. 
vrij. 

do 01-10-2020 

Studiedag. Alle lln. 
vrij. 

ma 30-11-2020 

Sinterklaas vrij 04-12-2020 
-groep 1 t/m 4 om 
12.00u (regulier) 
-groep 5 t/m 8 om 
14.00u uit 

Kerstviering do 17-12-2020 
-groep 1 t/m 4 om 
12.00u uit 
-groep 5 t/m 8 om 
14.00u uit 

Vrijdag voor de 
kerstvakantie 

vrij 18-12-2020 
-groep 1 t/m 8 om 
12.00u uit 

 
 
 

 
Studiedag. Alle lln. 
vrij. 

woe 03-02-2021 

Sport- en speldag 
-afwijkende lestijden 
volgen t.z.t. 

Vrij 19-02-2021 

Personeelsdag 
Perspectief. Alle lln. 
vrij. 

woe 17-03-2021 

Witte Donderdag / 
Paasviering 

do 01-04-2021 
-groep 1 t/m 4 om 
12.00u uit 
-groep 5 t/m 8 om 
14.00u uit 

Koningsspelen 
-afwijkende lestijden 
volgen t.z.t. 

vrij 23-04-2021 

Studiedag. Alle lln. 
vrij. 

di 25-05-2021 

Kamp groep 8 ma 05-07-2021 t/m 
woe 07-07-2021 

Groep 8 vrij do 08-07-2021 
Laatste schooldag vrij 09-07-2021 

-groep 8 vrij 
-groep 1 t/m 7 om 
12.00u uit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Lindenkrabbels nr.11      11 juni 2020 

 

Opknappen handenarbeid-
magazijn boven 
Inmiddels nadert de opknapbeurt van het 
magazijn boven zijn einde. Er is nieuwe 

vloerbedekking gelegd; de stellingen staan 
bijna allemaal overeind; de herinrichting is 
gaande en de deuren hebben een nieuwe lik 
verf gekregen. 
 

Afscheid groep 8 
Vanochtend mochten wij de leerlingen van 
groep 8 verrassen met een leuke mededeling: 
het kamp van groep 8 kan op een aangepaste 
manier (“coronaproof”) doorgaan. De 
ouders/verzorgers van groep 8 zijn hierover 
geïnformeerd middels een aparte brief. 
 

Alternatieve wandel4daagse 
Stichting Welstad heeft een alternatieve 
wandel4daagse bedacht. Kijk voor meer 
informatie op de meegestuurde flyer. 
 

QuaranTUINdag voor ouder en 
kind! 
Voor wie: voor ouder/opa/oma en kind vanaf 
4 t/m 15 jaar. 
 
 

 
Wat: Een educatieve middag voor ouder en 
kind in de plaatselijke buurtmoestuin. 
 
Waar: De buurtmoestuin in de Anjerstraat. 
 
Wanneer: woensdagmiddag 24 juni van 15.00 
uur tot 17.00 uur. (inclusief drinken en wat 
lekkers) 
 
Hoe: Samen met je papa, mama, opa of oma 
kom je naar deze supergezellige en leerzame  
middag in de buurtmoestuin. Een medewerker 
van de buurtmoestuin legt jullie de fijne 
kneepjes uit van het werken in de 
buurtmoestuin waaronder hoe je je eigen 
groente en fruit kunt kweken, welke plantjes 
en zaadjes er allemaal zijn, hoe je deze moet 
verzorgen en wat voor behulpzame insecten 
er allemaal in de buurtmoestuin wonen. 
 
Daarna gaan jullie zelf aan de slag in de 
buurtmoestuin en mogen jullie je eigen 
zaadjes planten als je dit wilt. Ook is er een 
proeverij waar je allerlei groente en fruit kunt 
proeven, die in de buurtmoestuin worden 
gekweekt. Tot slot een goed gevulde 
goodiebag voor mee naar huis, zodat je thuis 
zelf aan de slag kunt om te kweken. 
 
Uiteraard worden de regels van het RIVM 
nageleefd en houden de vrijwilligers/ 
medewerkers van Welstad en de Gemeente 
Stadskanaal gepaste afstand.  
 
Opgave is gratis en gaat via Denise Eilert, 
stagiaire buurtwerker van Welstad. Je kunt 
haar bereiken via de mail: d.eilert@welstad.nl 
of 06-30215433 voor opgave of overige 
vragen! 
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Gevonden voorwerpen 
Vanaf ma 29-06 worden de gevonden 
voorwerpen weer uitgestald op het Leerplein. 
Uw kind kan dan kijken of er iets van 
hem/haar bij zit. Do 02-07 worden alle 
overgebleven gevonden voorwerpen 
verzameld en naar de kringloopwinkel 
gebracht. 
 

Agenda 
Week 25:  Contactmomentenweek 
Zo 21-06: Vaderdag 
 
Week 26: Contactmomentenweek 
 
Week 27: 
Ma 29-06: Afscheidsactiviteiten groep 8 
  tijdens lestijd 
Di 30-06: Kamp Appelscha groep 8 incl. 
  overnachting 
Woe 01-07: Kamp Appelscha groep 8/
  afscheidsactiviteiten 
Do 02-07: Groep 8 ’s middags vrij 
Vrij 03-07: Laatste schooldag: 
  -Groep 8 vrij 
  -Groep 1 t/m 7 om 12.00u vrij 
  OPA 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 02 juli 2020 


