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Musselkanaal, 02-07-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Het schooljaar 2019-2020 is voorbij. Dit 
schooljaar was uitermate bijzonder gezien 
alles wat we met elkaar hebben meegemaakt: 
-het overlijden van mensen die dichtbij ons 
stonden. 
-het overlijden van onze directeur-bestuurder, 
dhr. Wever. 
-een super nieuwjaarsinstuif. 
-de schoolsluiting vanwege het coronavirus 
-contactmomenten die via videobellen 
worden gehouden. 
-etc. 
 
Gezamenlijk hebben wij dit schooljaar 
aangepakt en beleefd. Ieder op zijn eigen 
manier. Volgend jaar zetten we de schouders 
er weer onder en gaan we op voor een nieuw 
schooljaar. 
 
Na de zomervakantie wordt er een aanpassing 
gedaan in de coronaregels. Dit hebben wij 
verwoord in deze Lindenkrabbbels. 
 
Namens het team wens ik u een prettige 
zomervakantie en tot ziens op ma 17 aug.! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

Website 
In de laatste week van de zomervakantie 
wordt de website opgeschoond. D.w.z. oude 
Lindenkrabbels, foto’s van het afgelopen 
schooljaar etc. worden dan verwijderd om 
plaats te maken voor het nieuwe schooljaar. 
 
 

 

Herinnneringsfacturen 
Afgelopen week zijn de herinneringsfacturen 
meegegeven voor de schoolreizen van groep 1 
t/m 7. Vriendelijk, doch dringend verzoeken 
wij de betreffende ouders de 
herinneringsfacturen te betalen. 
 
Zoals bij u bekend, is het plan om deze 
schoolreizen in september in te halen. 
Uiteraard zijn wij afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen m.b.t. het coronavirus 
of de schoolreis door mag gaan of niet. Wij 
zullen u hierover berichten na de 
zomervakantie. 
 
Mocht het niet lukken de schoolreizen in te 
halen, krijgt u het betaalde bedrag 
teruggestort op uw rekening. 
 

Spelweek Musselkanaal  2020 
De jaarlijkse spelweek in 
augustus kan doorgaan in 
afgeslankte vorm. Zie de 
bijlage voor nadere 
informatie. 
 

Geslaagd! 
Alle leerlingen die hebben deelgenomen aan 
de typecursus zijn geslaagd! Van harte 
gefeliciteerd met jullie diploma! 
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Coronaregels na de 
zomervakantie 
De regels m.b.t. het thuisblijven van leerlingen 
worden aangepast direct na de 
zomervakantie. Ingang per ma 17-08-2020. 
 
Leerlingen in groep 1 en 2: 
-mogen bij een neusverkoudheid naar school, 
behalve: 

 als het kind koorts heeft 
 als het kind contact heeft gehad met 

iemand met een bevestigde corona-
infectie 

 er een volwassene in het gezin van het 
kind klachten heeft die kunnen wijzen 
op het coronavirus 

 
Leerlingen vanaf groep 3: 
-blijven thuis bij: 

 verkoudheidsklachten of andere 
klachten die passen bij het 
coronavirus (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging of koorts, plotseling 
verlies van reuk of smaak) 

 het kind dat een volwassen gezinslid 
heeft met passend bij het coronavirus 
gerelateerde klachten 

Voor meer informatie zie: 
lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen  
 
Wanneer een leerling positief getest is op 
corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas 
weer naar school en de opvang als hij/zij na 
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer 
heeft.  
 
 

 
Zie voor meer informatie over thuisblijven:  
lci.rivm.nl/leefregels 
 
Als iemand in het huishouden van de leerling 
koorts boven 38 °C en/ of benauwdheids-
klachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
 
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur 
geen klachten heeft, mag de leerling weer 
naar school en de opvang.  
 
Als iemand in het huishouden van de leerling 
getest is voor corona  en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die 
persoon 24 uur klachtenvrij is en tot 14 dagen 
ná het laatste contact met die persoon, 
thuisblijven.  
 
Zie voor meer informatie:  
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
 
Bij een ongewoon aantal leerlingen met 
klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 
neemt de school contact op met de GGD. 
 
Aanwezigheid ouders/verzorgers/vrijwilligers 
etc. in school 
De aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s)/ 
vrijwilligers is toegestaan na overleg met de 
leerkracht/directie. Er wordt van de ouders 
verwacht dat zij in goede gezondheid op 
school komen. Oudergesprekken vinden plaats 
met  inachtneming van de 1,5m. 
 
Personeel 
Voor het personeel gelden nog dezelfde regels 
als eerder gemeld m.b.t. het thuisblijven. Bij 
een zieke leerkracht zal er altijd worden 
gezocht naar een vervanger. Mocht dat niet 
lukken, zal de groep naar huis worden 
gestuurd. 
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Hekken sluiten 
Het sluiten van de hekken zoals we inmiddels 
gewend zijn, zal na de zomervakantie ook zo 
zijn. Bezoek kan via de voordeur naar binnen. 
 

Overdracht MR 
Afgelopen do 25-06 jl. vond de overdracht van 
de MR plaats. Scheidende MR-leden van de 
oudergeleding, Heerko Kloosterhuis en Dirfien 
Leggedoor, hebben hun ervaring en kennis 
overdragen aan de nieuwe MR-leden Henk 
Middelkamp en Kobus Zoutman.  

 
Wij willen 
Heerko en Dirfien 
hartelijk danken 
voor hun inzet in 
de afgelopen 
jaren! 
 
 

 
 

Het stokje wordt overgedragen. 

 
 

Nieuwe samenstelling MR per 2020-2021. 
(v.l.n.r.: Kobus Zoutman (ouder), Henk 
Middelkamp (ouder), juf Gea Lubbers, juf 
Margriet Fennema) 
 

Eerste schooldag 
Normaliter was het de gewoonte dat u uw 
kind op de eerste schooldag van het nieuwe 
schooljaar naar de klas bracht en dat er 
aansluitend gelegenheid was voor een kop 
koffie of thee. Vanwege de 1,5m is het niet 
meer mogelijk om alle ouders/verzorgers 
tegelijkertijd te ontvangen in school. 
 
De eerste schooldag van het nieuwe 
schooljaar zal derhalve een andere opzet 
krijgen dan gebruikelijk. U krijgt nog nader 
bericht hierover.  
 

Amuze 2020-2021 
Amuze treedt 4x op in 2020-2021: 
-Tijdens KWBK in de bieb 
-Tijdens kerstviering  
-Tijdens Paasviering 
-Afsluitend optreden (kan op school of elders 
zijn) 
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Repetitiedata voor optreden bieb (datum 
volgt): 
-Ma 14-09  
-Ma 21-09 
-Ma 28-09 
-Ma 05-10 
 
Repetitiedata voor optreden kerstviering (do 
17-12-2020):  
-Ma 16-11 
-Ma 23-11 
-Ma 30-11 
-Ma 07-12 
-Ma 14-12 
 
Repetitiedata voor optreden Paasviering (do 
01-04-2021): 
-Ma 01-03 
-Ma 08-03 
-Ma15-03 
-Ma 22-03 
-Ma 29-03 
 
Repetitiedata voor afsluitend optreden 
(slotfestival kunstenschool 27-06-2021?): 
-Ma 31-05 
-Ma 07-06 
-Ma 14-06 
 

Leerlingenraad 2020-2021 
Door alle perikelen rondom het coronavirus is 
de leerlingenraad niet meer bij elkaar 
geweest. In het nieuwe schooljaar zal de 
huidige leerlingenraad (min de leerlingen van 
groep 8) het stokje overdragen aan de nieuwe 
leerlingenraad. Inmiddels zijn in enkele 
klassen de opvolgers al bekend. Vergaderdata 
worden in het nieuwe schooljaar bekend 
gemaakt. 
 
 
 

 

Luizen Opsporings Team (LOT) 
Zoals het er nu naar uitziet, mag het LOT op 
di-mid. na de zomervakantie weer aan de slag. 
Definitief bericht hierover volgt in de laatste 
week van de zomervakantie. 
 

Speeltoestel 
Het klimtoestel op het achterplein is 
beschadigd en kan op dit moment niet worden 
gebruikt. In de zomervakantie zal het worden 
gerepareerd. 
 

Afscheid groep 8 
Vanwege alle coronaperikelen is het afscheid 
van groep 8 anders dan gebruikelijk geweest. 
Het is ons gelukt om een “coronaproof kamp” 
te organiseren en daarnaast hebben we nog 
meerdere afsluitende activiteiten kunnen 
organiseren zoals een escaperoombus en 
bowlen bij de Rode Loper. Deze opzet is prima 
bevallen. We overwegen dan ook om volgend 
jaar een soortgelijke opzet te maken. 
 

 
Escaperoombus 
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Foto’s van de kamplocatie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bowlen bij de Rode Loper 
 

 
 

 
Afscheid ouders groep 8 
 

Schoolgids 2020-2021 
Bij deze Lindenkrabbels ontvangt u alvast de 
digitale schoolgids 2020-2021. Mocht u een 
papieren exemplaar wensen, kunt u dit 
aangeven via lindenborgh@sgperspectief.nl  
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Agenda 
Zomervakantie: 

Za 03-07-2020 t/m zo 16-08-2020 
 

Week 34 
Ma 17-08: Start schooljaar  
Di 18-08: Hoofdluiscontrole (o.v.b.) 
 
Week 35 
Geen bijzonderheden 
 
Week 36 
Di 01-09: Inhaal schoolreis gr. 1 t/m 6 
  (o.v.b.) 
Do 03-09: Meester Kroes afwezig i.v.m. 
  directieberaad 
Vrij 04-09: Inhaal schoolreis gr. 7 (o.v.b.) 
  OPA 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 03 sept. 2020 

 
 

 
 
 

 
 
 


