
 

 Lindenkrabbels nr.02      24 sept. 2020 

  
Musselkanaal, 24-09-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Zo start je na de zomervakantie en bij het 
schrijven van deze Lindenkrabbels realiseerde 
ik mij dat over 2 weken de herfstvakantie zich 
al aandient. De tijd vliegt voorbij!  
 
Er wordt op school gewerkt als vanouds. 
Overdag kun je een speld horen vallen 
vanwege de rust die er in school is. Kinderen 
werken met optimale aandacht en 
concentratie. 
 
Vanaf volgende week vinden de 
contactmomenten fysiek op school plaats. Om 
dit mogelijk te maken, is er een strakke en 
strenge organisatie aan verbonden om de 
veiligheid en gezondheid zo optimaal mogelijk 
te kunnen garanderen. U krijgt vandaag een 
papieren brief mee nadere tekst en uitleg. 
Tevens ontvangt u triageformulieren per kind. 
Wij rekenen op eenieders medewerking!  
 
Ik wens alle kinderen, ouders en leerkrachten 
prettige en leerrijke gesprekken toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

Trefwoord 
Thema: Onderzoeken (week 40 t/m 43) 
 
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, 
veiligheid, rechtvaardigheid. Een 
onderzoekende houding en het stellen van de 
juiste vragen. 
 
 

 
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de 
koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht 
in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 
 

Kwink van de week 
Onderbouw: 
Geef een compliment! 
Midden- en bovenbouw:  
Zeg het positief! 
 

Audit 
Om de kwaliteit van onze school in beeld te 
brengen (wat doen we goed en waarin kunnen 
we ons nog beter maken), hebben wij 
afgelopen maandag en dinsdag bezoek gehad 
van 2 auditoren. De auditoren hebben 
klassenbezoeken afgelegd, zijn in gesprek 
geweest met: de leerkrachten, MR-
oudergeleding; de leerlingenraad; intern 
begeleider; directie en bovenschoolse directie.  
 

Aanpassing coronamaatregelen 
per ma 21-09 
Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of 
keelpijn), of bekende hooikoorts-klachten, dan 
mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de 
basisschool. Het kind hoeft niet getest te 
worden op corona.  
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Dit geldt niet als het kind een contact is van 
iemand die corona heeft. Of als het kind bij 
iemand woont die koorts heeft of benauwd 
is.  Dan moet hij of zij thuisblijven. 
 
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-
19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 
of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet 
hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 
over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden 
voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. 
Neem dan contact op met de huisarts.  
 
Heeft het kind ook koorts en/of 
benauwdheid? Dan blijft iedereen in het 
huishouden thuis. 
 
Als iemand in het huishouden positief is 
getest op COVID-19, blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? 
Maak een afspraak voor een coronatest. 
 
Zie ook:  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/kinderen   
 

Invallers 
Hoewel het team van de Lindenborgh 
hartstikke gezond is, gelden voor alle 
teamleden dezelfde regels m.b.t. verkoudheid 
en koorts, nl. dat er getest moet worden op 
corona. Sinds ma 21-09 jl. geldt een 
voorrangsbeleid vanuit de overheid voor het 
testen van onderwijspersoneel. Bij een 
negatieve test mag een leerkracht met een 
kleine verkoudheid aan het werk. 
 
 
 

 
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek 
wordt of in afwachting is van afname en 
uitslag van de coronatest. Er zal altijd gezocht 
worden naar invallers, maar het komt ook 
voor dat de invallers gewoonweg op zijn 
Momenteel moet menig leerkracht getest 
worden vanwege het beleid en dat leidt tot de 
schaarste aan invallers. Overigens was er voor 
de coronacrisis al sprake van een 
invallerstekort. 

 
Als er geen invaller is, wat dan? 
Als het de dag tevoren bekend is, wordt de 
groep naar huis gestuurd. Mocht het niet 
lukken thuis opvang te bieden, dan wordt uw 
kind in een andere groep opgevangen. 
 
Als de leerkracht zich ’s morgensvroeg 
ziekmeldt? 
Er wordt gezocht naar een invaller. Als deze er 
is, krijgt de groep les van de invaller. In 
uiterste geval neemt meester Kroes de groep 
over voor 1 dag. We kunnen niet voorkomen 
dat er meer invallers in een week zijn (inval-
lers zijn nl. op verschillende werkdagen 
beschikbaar).  
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Verzoek aan alle ouders/verzorgers 
Wij staan achter het beleid van de overheid 
zoals hierboven geformuleerd. Toch doen wij 
een beroep op u. Indien uw kind 
snotterig/neusverkouden etc. op school is, is 
er ook kans dat de leerkrachten worden 
aangestoken met alle gevolgen van dien. Ons 
advies is dan ook om uw kind liever uit 
voorzorg een dag thuis te houden als dat 
mogelijk is. Het is voor kinderen best leuk om 
1 dag een invaller te hebben, maar 5 invallers 
in één week is gewoonweg niet prettig en 
zeker niet goed voor de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 

EU-schoolfruit 
We hebben bericht gekregen dat we wederom 
zijn ingeloot voor het EU-schoolfruitproject. In  
week 46 (9 t/m 13 nov) starten de fruit- en 
groenteleveringen. Het project loopt t/m 
week 15 van 2021 (12 t/m 16 april). 
 

 
 

Bijzonder verlof 
Het is vanaf nu ook mogelijk om bijzonder 
verlof aan te vragen via onze website: 
 
https://www.cbsdelindenborgh.nl/buitengew
oon-verlof/  
 
 
 

 

Reminder fietscontrole 
Di 29-09 a.s. vindt de fietscontrole plaats voor 
groep 5 t/m 8. Zie Lindenkrabbels 01 voor 
nadere informatie. 
 

Parro 
Parro sluit morgen om 16.00u. Willen degenen 
die zich niet ingetekend hebben dit alsnog 
doen met spoed? 
 

Kinderboekenweek 
Volgende week woe 30-09 a.s. gaat de 
Kinderboekenweek officieel van start. Wij zijn 
er helemaal klaar voor! 

 
 

Voorstelling  
Op maandagmiddag 5 okt. vindt een 
voorstelling plaats voor alle kinderen. Dit 
wordt georganiseerd vanuit de Brede School 
Musselkanaal. Locatie van de voorstelling is 
De Veenhorst.  
 
De voorstelling wordt gespeeld voor groep 1 
t/m 4 (13.30u-14.15u) en groep 5 t/m 8 
(14.30u-15.15u). Dit jaar wordt er niet 
gemengd met andere scholen. 
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De acteur is gebonden aan het coronaprotocol 
voor jeugdvoorstellingen en hij heeft zijn 
voorstelling hierop ook aangepast. 
https://www.tijldamen.com/kindervoorstellin
gen  
 

Brigadiers / papierophalers 
gezocht 
Wij zijn op zoek naar nieuwe brigadiers en 
ouders die ons willen helpen met het ophalen 
van het oud-papier. 
 
Voor meer info over het brigadieren, neem 
contact met Lydia Bos: 06-22495737 
 
Voor meer info over op het ophalen van het 
Oud Papier, neem contact op met Arnold 
Plaatje: 06-50516131 
 

Agenda 
Week 40: Contactmomentenweek 
Do 01-10:  Studiedag. Alle kinderen vrij. 
Vrij 02-10:  OPA 

Week 41: Contactmomentenweek 
Ma 05-10: Dag van de Leraar 
  Voorstelling groep 1-4 
  Voorstelling groep 5-8 
  Controle GGD groep 2 
 
Week 42: Herfstvakantie 
Za 10-10 t/m zo 17-10 
 
Week 43: 
Di 20-10: Hoofdluiscontrole 
 
Volgende Lindenkrabbels: 
do 22 okt. 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 


