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Musselkanaal, 03-09-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De kop is er af. Schooljaar 2020-2021 is 
begonnen.  
 
Voor iedereen was het de afgelopen 2 weken 
even spannend: voor de leerlingen i.v.m. de 
start in de nieuwe groep; de leerkrachten die 
hun groep nog moesten leren kennen; voor de 
ouders die voor de eerste keer hun kind naar 
school brachten en noem maar op. 
 
En alsof de start nog niet spannend genoeg 
was, hebben we ook nog te maken met de 
corona-afspraken. Dat is en blijft wennen. 
Iedereen houdt zich tot nu toe goed aan de 
afspraken en daar zijn 
wij heel blij mee.  
 
Samen gaan we dit 
schooljaar een succes 
maken ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

Trefwoord 
Thema: Respecteren (week 37 t/m 39) 
 
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. 
Respecteren van dingen, natuur, mensen. 
Respect voor leefregels. 

Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, 
kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; 
Tien Woorden; Het Gouden Kalf (Exodus 15 
t/m 32). 

 

 

Kwink van de week 
Onderbouw: Ken de afspraken! 
Middenbouw: Afspraken? Weet 
waarom! 
 
Bovenbouw: Afspraken? Daar 
houd je je samen aan! 
 
In de bijlage vindt u de eerste koelkastposter 
van dit schooljaar.  
 

Welkom 
Als u vragen heeft over de ontwikkeling van 
uw kind, bel of maak via de mail een afspraak 
om e.e.a. te bespreken met de leerkrachten. 
Oudergesprekken kunnen regulier 
plaatsvinden op school met inachtneming van 
de 1,5m. 
 

EU-schoolfruit 
We hebben onze school weer opgegeven voor 
het EU-schoolfruitproject. Nu is het afwachten 
of we weer worden ingeloot om deel te 
mogen nemen aan het schoolfruitproject. 
 

Ziekmelding 
Meerdere ouders/verzorgers hebben deze 
week hun kind ziek gemeld via 
lindenborgh@sgperspectief.nl. De melding is 
uiteraard prima en dank daarvoor, maar we 
ontvangen de ziekmelding bij voorkeur via het 
contactformulier op de website: 
https://www.cbsdelindenborgh.nl/contact/zie
kmelden/  
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Het ziekmeldingsformulier komt nl. ook in de 
mailbox van de leerkrachten terecht. Indien u 
mailt naar lindenborgh@sgperspectief.nl komt 
uw ziekmelding alleen in de mailbox van 
meester Kroes.  
 
Mocht meester Kroes afwezig zijn, kan het 
voorkomen dat de ziekmelding de leerkracht 
niet tijdig bereikt. 
 
Let op: heeft u 2 of 
meer kinderen op 
school, meld hen dan 
afzonderlijk ziek via het 
ziekmeldingsformulier. 
 

Parro 
Binnenkort gaat Parro weer open. Controleert 
u s.v.p. of uw wachtwoord het nog doet ? 
 

Adreswijziging 
Wilt u s.v.p. controleren of uw huidige 
adresgegevens nog kloppen ? We hebben 
gemerkt dat steeds meer vaste lijnen zijn 
afgesloten (abonnement opgezegd), mobiele 
nummers gewijzigd zijn etc. Daarmee wordt 
het voor ons niet eenvoudig om 
ouders/verzorgers te bereiken. 
 

Bont kwartiertje 2020-2021 
De bonte kwartiertjes gaan in oktober weer 
van start!  Vanwege de corona-afspraken 
(geen grote groepen ouders meer in school) is 
het dit schooljaar niet mogelijk om ouders uit 
te nodigen voor het bont kwartiertje van hun 
kind. We zullen uiteraard zoveel mogelijk 
foto’s maken, zodat u een duidelijk beeld 
heeft van het optreden van de kinderen. Met  

 
het maken van filmpjes zijn wij zeer 
voorzichtig vanwege de privacy en het feit dat 
er meerdere kinderen niet op de foto of film 
mogen. 
 

Muzieklessen  
Binnenkort gaan de muzieklessen van meester 
Tekke Withaar weer van start. Conform 
protocol PO-raad is het weer toegestaan dat 
er gezongen wordt in de klassen. 
 

Terugblik zeskamp 
Wat was het een schitterende middag 
afgelopen dinsdag! Onder genot van een 
stralende zon genoten de kinderen van 
diverse spelen als doelschieten, pilonnenspel, 
schatgraven, zeeprace, torenbal en de 
reuzeglijbaan. We kijken terug op een hele 
geslaagde middag! 
 

 
 

Fietscontrole 
De jaarlijkse fietsencontrole van groep 5 t/m 8 
vindt dit jaar plaats op di-mid. 29 sept. De 
leerlingen van groep 5 t/m 8 zetten deze 
middag bij aankomst op school hun fiets naast 
elkaar op het voorplein bij de betreffende 
groep. Om 13.10u gaan alle leerlingen naar 
binnen zoals gebruikelijk. De vrijwilligers van  
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VVN controleren vervolgens de fietsen a.d.h.v. 
de controlelijst (de leerlingen blijven in de 
klas) en om 15.15u kunnen de leerlingen van 
groep 5 t/m 8 hun fiets weer meenemen vanaf 
het voorplein.  
 
Bij deze Lindenkrabbels is het digitale 
fietscontroleformulier toegevoegd, zodat u 
zelf van te voren al kunt controleren of  de 
fiets van uw kind in orde is. Op de dag van de 
controle zelf krijgen de leerlingen een geprinte 
versie van dit controleformulier. 
 

Terugbetalingen schoolreis 
Deze week zijn de 
terugbetalingen van de 
schoolreizen in gang gezet.  
 
Let op: Indien er geconstateerd is dat er een 
achterstand is bij de betalingen van de TSO 
wordt dit verrekend met de factuur van de 
schoolreis. De berekening is als volgt: kosten 
schoolreis – kosten openstaande factuur TSO 
= terug te storten bedrag. 
 
Voor groep 1 en 2 geldt dat er een bedrag van 
€ 25,00 wordt gerekend voor het schoolfonds. 
Voor de schoolreis van groep 1 en 2 wordt  
€ 15,00 gerekend en dit is dan ook het bedrag 
dat u terugkrijgt. De overige € 10,00 is 
bestemd voor de kosten van de 
Sinterklaascadeautjes/extraatje met Kerst. 
Deze kosten zijn reeds gemaakt en worden 
derhalve niet terugbetaald. 

Bericht van GGD Groningen  
Ieder jaar wordt in groep 2 en groep 7 
onderzoek gedaan door de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD  

 
Groningen, waarbij de GGD de kinderen onder 
andere weegt en meet en zij ouders vraagt om 
een vragenlijst over hun kind in te vullen.  
 
De onderzoeken die door de coronacrisis in 
het afgelopen schooljaar (2019-2020) niet 
konden doorgaan, worden dit schooljaar niet  
 
ingehaald. Wel is het mogelijk om een 
afspraak te maken met de JGZ van GGD 
Groningen. Bijvoorbeeld om uw kind te laten 
wegen/meten, voor een visus/gehoortest 
en/of om informatie of advies te vragen over 
de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.  
 
GGD Groningen is van plan de 
onderzoeken in groep 2 en 7 
weer op te starten, 
vanzelfsprekend gaat dat in 
overleg met de school. 
 
Vaccinatie 9-jarigen 
De vaccinaties voor kinderen in de leeftijd 
rond 9 jaar zijn dit jaar vanwege de  
coronacrisis ook uitgesteld. Hebt u een kind in 
deze leeftijd, dan krijgt u dit schooljaar een 
oproep voor de vaccinaties van het RIVM. 
 
Contact 
De Jeugdgezondheidszorg blijft altijd 
bereikbaar voor vragen rondom opvoeden en 
opgroeien van uw kind. Kijk voor meer 
informatie en onze  
contactgegevens op onze website: 
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/  
 
Met vriendelijke groet, 
JGZ-team 
GGD Groningen 
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Agenda 
Week 37 
Di 08-09: Vergadering lln.raad 13.15u-
  14.15u 
 
Week 38 
Geen bijzonderheden 
 
Week 39 
Ma 21-09: Parro open 16.00u 
Vrij 25-09: Parro sluiten 16.00u 
 

Volgende Lindenkrabbels : 
do 24 sept. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


