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Trefwoord 
Omdat de volgende Lindenkrabbels verschijnt 
op 14-1-2021 nemen we even de inhoud van 2 
periodes op. 
 
Verlichten (week 50 en 51) 
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de 
wereld en mensen in het licht zetten; 
bijzondere aandacht geven; in een 
kwaad/positief daglicht stellen. 
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de 
kribbe; De kindermoord door Herodes, de 
vlucht naar Egypte (Mattheüs 1 en 2). 
  
Horen (week 1 t/m 3) 
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; 
aandachtig en kritisch luisteren; 
dovenmansoren of een gewillig oor. 
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus 
in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de 
balk (Mattheüs 7, 1); Luisteren naar valse 
profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 
6); Parel en schat in de akker (Mattheüs 13, 
45). 

 

Kwink van de week (les 8) 
Onderbouw: 

Leer omgaan 

met je eigen 

boosheid. 

 

Midden- en 

bovenbouw:  

Leer omgaan met je eigen boosheid en 

ergernis bij conflicten. 

 

Kwink van de week (les 9) 

 

 

 

Onderbouw: 

Leer omgaan 

met je eigen 

boosheid. 

 

Midden- en 

bovenbouw:  

Leer omgaan met je eigen boosheid en 

ergernis bij conflicten. 

 

Wie helpt ons? 

Als jij het leuk vindt om met kinderen te 
werken in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar dan is 
het echt iets voor jou om met ons aan de slag 
te gaan. We zijn op zoek naar enthousiaste 
ouders of verzorgers die op maandag, dinsdag, 
donderdag of vrijdag bij de overblijf kunnen 
helpen. Wij zijn rond 11.45u aanwezig om 
alles klaar te zetten, de pauze van de kinderen 
start om 12.00. Je ontvangt de kinderen in het 
handenarbeidlokaal, de kinderen eten daar en 
daarna gaan ze nog lekker even buiten spelen. 

Na enige tijd herkennen de kinderen je, via 
hen krijg je enorm veel waardering en heb je 
samen een heel gezellige lunchpauze. Daar 
doe je het voor! 

Er staat ook een kleine vergoeding tegenover. 
Voor meer informatie en aanmelden kan je 
terecht bij Marieke van de Bovenkamp (TSO 
coördinator) via het volgend e-mailadres 
tsolindenborgh@gmail.com 
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Kerstviering 
Woensdag 16-12 zal het koor Amuze voor alle 

kinderen optreden tijdens het Bont 

Kwartiertje.  

Donderdag 17-12 hebben we op school de 

Kerstviering. 

Op deze dag zijn de leerlingen van de groepen 

1 tot en met 4 vrij om 12.00 uur. 

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 

zijn vrij om 14.00 uur. 

 

We verwachten alle kinderen om stipt 17.00 

uur weer op school. 

Dan is er de Kerstmaaltijd op school. 

Om 18.30 uur brengen we de kinderen van de 

onderbouw weer naar het hek van de school. 

Wij willen de ouders vragen daar te wachten. 

De kinderen van de bovenbouwgroepen gaan 

om 18.30 weer naar huis. 

Denkt u aan goede verlichting voor de fietsen? 

 

In verband met Corona kunnen geen ouders 

bij de activiteiten aanwezig zijn. 

 

Vrijdag 18 december zijn alle kinderen om 

12.00 vrij. 

 

Wij wensen u alvast een fijne Kerstvakantie. 

We starten weer op maandag 4 januari. We 

zullen met de kinderen op passende wijze het 

nieuwe jaar starten. 

 

Blijf gezond! 

 

Namens het team van Cbs De Lindenborgh, 

Jack Lubberman, 

directeur 

 

 

 

 

Agenda 

Week 51:  
Do 17-12: Kerstviering 
Vrij 18-12: alle leerlingen om 12.00 vrij 
 
Week 52 en 53: 
21 december tot en met 1 januari 
Kerstvakantie. 
 
Week 1: 
Ma 4-1:  school begint weer 
Di 5-1:  hoofdluiscontrole 
Vrij 8-1  OPA 
 
 
Volgende Lindenkrabbels: donderdag 14 
januari 2021 
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