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Trefwoord 
Omdat de volgende Lindenkrabbels verschijnt 
op 10-12 nemen we even de inhoud van 2 
periodes op. 

week 47 t/m 49 (4 december) 

Thema:  Aanpassen  
 
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of 

gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf 

blijven; blijven bij je eigen identiteit. 

 

Bijbel: Ruth (Ruth). 

week 50 (7-11 december) 

Thema Verlichten  

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 (Matteüs 1 en 2). 

Kwink van de week (les 7) 
Onderbouw: 

Weet wat de 

ander al kan! 

 

Midden- en 

bovenbouw:  

Ken de kwaliteiten van de ander! 

De koelkastposter is als bijlage 

toegevoegd. 

 

Even voorstellen 
In deze Lindenkrabbels wil ik 

mijzelf even aan u 

voorstellen. Mijn  naam is 

Jack Lubberman. Deze week 

ben ik gestart als  

directeur van De 

Lindenborgh. De huidige 

periode maakt het lastig dat we elkaar in 

levende lijve ontmoeten. Dat stellen we 

dus nog maar even uit. Ik ben normaliter van 

maandag tot en met donderdag op school. 

Neemt u gerust contact op als er iets is. Wilt u 

meer van mij weten kijk dan op 

www.jacklubberman.nl 

De eerste dagen op school zorgen er voor dat 

ik vertrouw op een plezierige samenwerking. 

 

J. Lubberman, directeur 

 

Week van de gezonde voeding 
Deze week is de week van de gezonden 

voeding.. We willen graag dat kinderen zoveel 

mogelijk gezonde voeding meenemen naar 

school en zich bewust zijn van het belang 

hiervan. U heeft hier een informatiebrief over 

gehad. Alle kinderen die onder een brede 

school vallen in de gemeente Stadskanaal 

krijgen een gratis broodtrommel. Uw kind 

krijgt deze trommel morgen mee. 

 

Schoolfonds groep 1 en 2 
Deze week zijn de herinneringen meegegeven 

aan de ouders die het schoolfonds nog niet 

hebben betaald. Wil iedereen die nog moet 

betalen dit z.s.m. doen ? Alvast dank voor de 

medewerking! 
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Ouderbijdrage Sint groep 3 en 4 
Wil iedereen die nog niet heeft betaald, 

alsnog het bedrag van € 5,00 overmaken ? 

 

OPA vrij 04-12 
Vanwege alle coronaperikelen  is door de 

OPA-commissie besloten dit jaar de 

pietenloop niet te organiseren. Vrij 04-12 zal 

er wel oud papier worden opgehaald zoals 

gebruikelijk. Wilt u dit s.v.p. ook doorgeven 

aan uw buren, bekenden etc.?  

 

 

Overdracht leerlingenraad 
Op di 10-11 jl. vond de overdracht plaats van 

de leerlingenraad. We danken de “oude” 

leerlingenraad hartelijk voor hun inzet! 

 
 

 

Oversteken 
Wij hebben gemerkt dat het oversteken voor 

zowel kinderen als ouders best lastig is. Steeds 

vaker wordt er  overgestoken op de Floralaan 

en op de Kerkstraat op plekken waar dat niet 

hoort! 

 

De brigadiers op de Floralaan hebben de taak 

om iedereen veilig over te laten steken. Zij  

staan er niet voor niets! Derhalve het 

dringende verzoek aan kinderen en 

ouders/verzorgers/opa’s/oma’s etc. om bij 

de brigadiers over te steken! 

We zijn samen verantwoordelijk voor 

veiligheid. Het zou fijn zijn als we onze 

kinderen hierbij helpen door zelf het goede 

voorbeeld te geven. 

 

Wilt u bij het wachten voor het hek aan de 

Floralaan er voor zorgen dat er een 

behoorlijke  loopruimte overblijft?  Dan 

kunnen kinderen ongehinderd passeren en 

hoeven ze zich niet tussen groepen mensen 

“door te dringen” om op school te komen. Dat 

is voor kinderen soms vervelend. 

Sinterklaasfeest (continurooster) 
Vrijdag 4  december viert de bovenbouw 
(groep 5 t/m 8) het Sinterklaasfeest ieder in 
hun eigen groep. 
De kinderen trekken lootjes en maken een 
surprise en een gedicht voor elkaar!!! 
 

Agenda 
Week 48: 

Geen bijzonderheden 

Week 49:  
Ma 30-11:  Studiedag. Alle lln. vrij. 
Vrij 04-12: Sinterklaas op school 
  -groep 1 t/m 4 om 12.00u vrij 
  -groep 5 t/m 8 om 14.00u vrij 
  OPA: geen pietenloop, wel 
  oud papier ophalen 
Week 50: 
Geen bijzonderheden 
Voor die dag geldt een continurooster; de 
kinderen eten dus op school en zijn om 14.00 
uur vrij! 
 
Volgende Lindenkrabbels: do 10 dec. 2020 


