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Musselkanaal, 22-10-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
De herfstvakantie is voorbij. De donkere 
dagen zijn weer begonnen. Langzaamaan 
maken we ons op voor de periode van de 
bekende feestdagen als St. Maarten (zie ook 
verderop in deze Lindenkrabbels), Sinterklaas 
en Kerst. Voor iedereen is het inmiddels wel 
duidelijk dat de feesten in aangepaste (bijv. 
geen gezamenlijke ontvangst van Sinterklaas 
met ouders en kinderen) en kleinschaliger 
vorm zullen plaatsvinden.  
 
De berichtgevingen rondom het coronavirus 
baren ons allemaal zorgen. Het aantal  
besmettingen in onze nabije omgeving neemt 
toe. Op school zijn wij dan ook zo voorzichtig 
mogelijk.  
 
Uw gezondheid, de gezondheid van de 
leerlingen en de leerkrachten staat voorop. 
Voor ons als school geldt dat alle 
leerkrachten graag op de been willen blijven 
om uw kind les te kunnen geven. Niemand is 
er bij gebaat als leerkrachten uitvallen of 
wanneer de school dicht zou moeten in geval 
van een corona-uitbraak (school wordt dan 
zeker 14 dagen gesloten).  
 
Woe 21-10 jl. is het nieuwe protocol van de 
PO-raad verschenen. Op basis van dit protocol 
hebben we een aantal beslissingen genomen 
waarvan wij u in deze Lindenkrabbels nader 
informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
 
 

 

Trefwoord 
Thema:  Strijden (week 44 t/m 46) 
 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en 
verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en 
wedijver. Omgaan met conflicten. 
 
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9). 
 

Kwink van de week 
Onderbouw: 
Kies maar zelf! 
 
Midden- en 
bovenbouw: 
Gebruik de Keuze-
check! 
 

Contactmomenten 
Bij de contactmomenten heeft u een 
triageformulier ingevuld waarop u aangaf dat 
u in goede gezondheid het gesprek met de 
leerkracht voerde. Conform de wet op de 
privacy zijn inmiddels alle triageformulieren 
vernietigd.  
 

 



 

 Lindenkrabbels nr.03      22 okt. 2020 

 

Testen  
Er zijn in de afgelopen periode meerdere 
ouders getest op corona. Tegelijkertijd gingen 
de kinderen wel naar school en dat is niet de 
bedoeling. 
 
Als u in afwachting bent van de testdag (u 
belt bijv. op maandag en u kunt op woensdag 
terecht), blijft uw kind/blijven uw kinderen 
(ook al hebben ze geen klachten) thuis totdat 
u getest bent en een negatieve uitslag heeft. 
 
Na een negatieve uitslag kan uw kind/kunnen 
uw kinderen meteen weer naar school. 
Afmelden graag op de gebruikelijke wijze via 
het ziekmeldingsformulier op onze website. 
 
Huiswerk meegeven aan kinderen 
Als u 1 of 2 dagen moet wachten op de test 
danwel de uitslag wordt er geen huiswerk 
meegeven aan uw kind(eren). Worden het 3 
of meer dagen (bijv. 10 dagen vanwege 
quarantaine) dan wordt er een 
huiswerkpakket samengesteld en thuis 
afgeleverd. 
 

 
 

 

Protocol PO-raad per woe 21-
10 en schoolbeslissingen 
Ziekmelden  
V.w.b. het ziekmelden van leerlingen geldt 
nog steeds de beslisboom die u per mail van 
ons heeft gehad (beslisboom versie 22-09-
2020). Hierin is niets veranderd. 
 
Ouders in school 
Het nieuwe protocol schrijft voor dat er zo 
min mogelijk ouders in school komen. Wij 
hebben derhalve het volgende besloten:  
-TSO en LOT  blijven werkzaamheden 
verrichten. 
-Vrijwilliger onderhoudswerkzaamheden blijft 
werkzaamheden verrichten. 
-Voor de OPA en brigadiers geldt dat er 
contact wordt opgenomen met de 
coördinatoren. 
-Geen individuele ouderhulp op school bij bijv. 
het schoolontbijt of andere activiteiten.  
-Geen schoolfruitmoeders. Het fruit wordt 
door de leerkrachten verdeeld onder de 
leerlingen. 
 
1,5 meter/mondkapjes 
In ons team hebben wij geconstateerd dat het 
ons ook niet altijd even goed lukte ons aan de 
1,5m te houden. In het nieuwste protocol van 
de PO-raad wordt geadviseerd om 
mondkapjes te dragen als de 1,5m niet goed 
gegarandeerd kan worden.  
 
Dit heeft geleid tot het volgende besluit: 
-leerkrachten en medewerkers dragen  
mondkapjes / faceshields bij verplaatsing door 
de algemene ruimtes (gangen, leerplein etc.) 
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-de leerkrachten dragen geen kapje / 
faceshields tijdens het lesgeven (gym valt hier 
ook onder) en de pleinwachten 
 
Aangezien wij als team het goede voorbeeld 
willen geven, verwachten wij dit ook van de 
ouders. Dat betekent concreet: 
-TSO/LOT/vrijwilliger onderhoud mondkapje 
op > bij werkzaamheden binnen. Bij verrichten 
werkzaamheden buiten kan het kapje af. 
-ouders die in school moeten zijn om wat voor 
reden dan ook (bijv. ophalen ziek kind) > 
mondkapje op.  
 
Externe begeleiders als fysio, logopediste, 
dyslexiebehandelaars etc. mogen hun 
werkzaamheden blijven verrichten. Voor hen 
geldt eveneens de mondkapjesregel. 
 
Wij stellen mondkapjes gratis beschikbaar (te 
vinden bij de voordeur naast de desinfectie) 
voor iedereen indien u uw kapje mocht zijn 
vergeten. 
 
Wij weten dat er vele meningen zijn over het 
nut en effectiviteit van de mondkapjes. Deze 
discussie gaan wij op school niet voeren. Wij 
doen er alles aan om onze school een veilige 
omgeving te laten zijn voor iedereen en het 
dragen van een kapje / shield draagt voor ons 
gevoel bij aan de veiligheid. 
 
Gesprekken op school 
Deze kunnen nog steeds plaatsvinden met 
inachtneming van de 1,5m en de 
gezondheidscheck. Blijf ook informeren bij de 
leerkrachten hoe het gaat met de 
ontwikkeling van uw kind. 
 
 

 
Ophalen en brengen van de leerlingen 
We constateren dat de ouders/verzorgers aan 
de kant van de Floralaan te vaak dicht bij 
elkaar staan bij het brengen/halen. We 
ontvangen geluiden dat men dit niet als  
prettig ervaart! Daarom nogmaals: 
 

 
 

Er is ruimte genoeg voor iedereen. Uw kind 
kan ook gebruiken maken van de uitgang aan 
de Kerkstraat. Vanwege het feit dat 
ouders/verzorgers zo dicht bij elkaar staan, 
blijft het team op ruime afstand van het hek. 
 

St. Maarten  
Van de gemeente Stadskanaal ontvingen wij  
het volgende bericht: 
 
Lampion lopen met Sint Maarten langs de 
huizen gaat door. 
Op 11 november is het Sint Maarten, de dag 
dat kinderen traditiegetrouw met lampionnen 
langs de deuren lopen. Veiligheidsregio 
Groningen heeft besloten dat Sint Maarten  
door kan gaan dit jaar, ondanks de 
verscherpte coronamaatregelen. De 
winkeliers(verenigingen) zien, na overleg met 
de gemeente, echter geen kans om het binnen 
de regels op een veilige manier te 
organiseren. Het lopen langs de huizen blijft  
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dus wel mogelijk. Er zijn wel enkele richtlijnen 
en adviezen, zodat het veilig plaatsvindt.    
 
Richtlijnen voor ouders en kinderen: 
-Kinderen zijn welkom bij woningen, maar niet 
bij winkels. 
-Optochten, evenementen en andere 
samenkomsten gaan niet door.  
-Loop met kleine groepjes kinderen en beperk 
het aantal begeleidende volwassenen. 
 Zingen aan de deur is toegestaan, maar zorg 
voor voldoende afstand.  
 
Tips voor inwoners: 
-Heeft u klachten? Doe de deur dan niet open 
voor kinderen. 
-Houd afstand, ook tot kinderen. U kunt 
bijvoorbeeld met stoepkrijt 1,5 meter tot de 
deur aangeven. 
-Geef bij voorkeur verpakte traktaties.  
-Maak kenbaar dat u meedoet, bijvoorbeeld 
door een lampion of windlicht bij de voordeur  
te plaatsen.  
 
-Doet u liever niet mee? Plak dan een briefje 
op de deur. U kunt hiervoor de bijlage 
gebruiken die bij deze Lindenkrabbels is 
toegevoegd. 
 
We wensen iedereen een gezellig en veilig Sint 
Maarten!   

 
 
 

 

Schoolfonds 
De ouders van groep 1 en 2 ontvangen 
binnenkort de factuur voor het schoolfonds. 
Het factuurbedrag is in totaal € 25,00. Van dit 
bedrag worden de kosten van bijv. de  
Sinterklaascadeaus en de schoolreizen 
bekostigd. 
 

Voormalige computerlokaal 
Het Steunpunt (alle specialisten) van ons 
bestuur neemt in de week voor de 
Kerstvakantie intrek in ons voormalige 
computerlokaal. Verhuizen zal t.z.t. uiteraard 
coronaproof verlopen Omdat wij het lokaal 
leeg moeten maken, bieden wij het 
computermeubilair vanaf do 29-10  te koop 
aan.  
 
U koopt de set als geheel, nl. computertafel 
met bureaustoel. Kosten voor de hele set € 25. 
Mocht u interesse hebben, kunt u mailen naar 
lindenborgh@sgperspectief.nl  
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Agenda 
Week 44: 
Woe 28-10: Bont kwartiertje groep 3 

Week 45:  
Woe 04-11: Dankdag 
Vrij 06-11: Nationaal Schoolontbijt 
  OPA 
 
Week 46: 
Di 10-11: Vergadering lln.raad 
Woe 11-11:  St.Maarten 
Do 12-11: MR-vergadering 
Za 14-11: Landelijke intocht Sinterklaas 
 
Week 47:  
Geen bijzonderheden 
 

Volgende Lindenkrabbels: 
do 19 nov. 2020 

 
 


