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Musselkanaal, 26-08-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
We zijn weer aan de slag! Even wennen zo 
de eerste paar dagen na de 
zomervakantie, maar dat gaat ook wel 
weer snel. 
Voor de nieuwe leerlingen (en hun ouders) 
die voor het eerst op school kwamen is 
het uiteraard helemaal een kwestie van 
een nieuw begin. 
Juf Anholts had de pech dat zij op de 
eerste schooldag bericht ontving dat zij de 
volgende dag (dinsdag) voor een korte 
behandeling naar het ziekenhuis moest. Ze 
is even een paar dagen uit roulatie. 
Gelukkig kan juf Wever extra dagen 
werken en op 2 dagen kunnen we de 
groepen combineren.  
Juf Evelien Delhaas is gestart als onze 
nieuwe intern begeleider en juf Charlotte 
Pleszynski is gestart als leerkracht die de 
taak heeft kinderen extra te helpen bij het 
wegwerken van achterstanden die zij 
misschien hebben opgelopen in de 
periode van het thuisonderwijs. Welkom 
Juf Evelien Delhaas en juf Charlotte 
Pleszynski! We wensen jullie veel 
werkplezier op onze school! 
We gaan weer lekker aan het werk met 
elkaar. Dit schooljaar staat in het teken 
van samen groeien. (zie bijlage) 
 
Samen gaan we van dit schooljaar een 
succes maken! 
We willen onze leerlingen met plezier naar 
school laten gaan. Leuke schooldagen met 
afwisselende activiteiten en ondertussen  

 
veel leren op school. Dat willen we op veel 
verschillende manieren gaan doen. 
We hopen dat de aanwezigheid van 
corona ons steeds minder belemmert in 
onze manier van werken en het zijn van 
een leuke leerschool. 
 
Het team is vorige week al gestart met een 
cursus die we gedurende dit schooljaar 
volgen en die gaat over op welke manier 
we het rekenonderwijs nog beter kunnen 
maken. Dit doen we op 7 verschillende 
bijeenkomsten op middagen na schooltijd 
en door verschillende werkopdrachten 
waarmee we aan de slag gaan. 
 
We willen aan de slag met één-op één 
begeleiding (of in kleine groepjes) daar 
waar dat kan. Hiervoor is juf Pleszynski bij 
ons op de maandagochtend, 
dinsdagochtend en woensdag de hele dag. 
We willen leerlingen zelf laten nadenken 
over hun eigen leerproces, weten, 
begrijpen en leren. 
We willen oudere leerlingen koppelen aan 
jongere kinderen, kinderen 
samenwerkend leren leren. 
We gaan aan de slag met de manier 
waarop we omgaan met feedback naar 
kinderen, naar ouders, naar elkaar. 
En zo zijn er nog veel meer zaken die 
ervoor gaan zorgen dat we weliswaar een 
drukke agenda hebben, maar veel stappen 
kunnen maken dit schooljaar. 
Een van de zaken waarmee we ook actief 
aan de slag gaan, is de ontmoeting met u. 
In de afgelopen periode heeft dat 
nauwelijks gekund en we willen daar toch 
verandering in brengen. Uiteraard moeten  
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we ons houden aan de voorschriften 
vanuit RIVM en het Ministerie van 
Onderwijs, maar we willen toch zien waar 
we ontmoeting kunnen regelen. 
 
Al met al dus veel te doen, maar veel 
energie om daar samen enthousiast mee 
aan de slag te gaan. 
 
We hebben er zin in! 
 
Namens het team, 
Jack Lubberman, directeur 
 
 

Trefwoord 
De volgende Lindenkrabbbels verschijnt  
op 23 september (week 38). Daarom 
nemen we de planning tot en met week 
38 op. 
Startweek (week 34, 35, 36) 
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een 
goede start gewenst! 
Bijbelverhaal middenbouw: Jij kunt het 
(Matteüs 5, 13-16). 
Bijbelverhaal bovenbouw: Zout en licht zijn 
voor de wereld ( Matteüs 5, 13-16). 
Beginnen (week 35, 36 ) 
Inhoud: De spanning om ergens aan te 
beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te 
mogen beginnen. 
 
Bijbelverhaal onderbouw: Bartimeüs 
(Marcus 10, 46-52). 
Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 35: God begint met de wereld 
(Genesis 1); God begint met de mensen 
(Genesis 2, 5 – 25). 

 
 
Week 36: God en mensen beginnen 
opnieuw – 1 (Genesis 6, 9 – 7, 16); God en 
mensen beginnen opnieuw – 2 (Genesis 8, 
15-22 en Genesis 9). 
 
Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 35: Het verhaal van het begin 
(Genesis 1 en 2, 1-4); Een mooie tuin om 
in te wonen (Genesis 2, 4b-25). 
Week 36: Een gewaarschuwd mens...  
(Genesis 6 en 7); Een nieuwe wereld en 
een nieuwe kans (Genesis 9: 1- 17). 
  
Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 35: Het verhaal van het begin 
(Genesis 1 en 2, 1-4); Een prachtige tuin 
(Genesis 2, 4b-25). 
Week 36: Gebroken leven (Genesis 6 en 
7); Een nieuwe aarde (Genesis 9: 1- 17). 
Wie ben ik? (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Over de veelkleurigheid van 
mensen, tegenstellingen en 
ongerijmdheden die in ieder mens zitten, 
ieder mens heeft twee gezichten (een 
donkere kant en een lichte kant).  
 Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 37: David is de jongste, maar is hij 
nog meer? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 
Samuël 16, 1-13); David is een harpspeler, 
maar is hij nog meer? (1 Samuël 16, 14-
23). 
Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 37: Een herdersjongen  (1 Samuël 
15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); Een 
harpspeler  (1 Samuël 16, 14-23). 
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Kwink 

Deze week starten we met les 1. 
Dit is de eerste les uit de reeks van vier 
betreffende de Gouden Weken. 
In deze lessen werken we aan het bouwen 
van een fijne groep. 
 

Adreswijziging 
Wilt u s.v.p. controleren of uw huidige 

adresgegevens nog kloppen?  
 

 

Bont kwartiertje 2021-2022 

De bonte kwartiertjes gaan in oktober 

weer van start!  We weten op dit moment 

nog niet met welke aantallen mensen we 

dit dan in de school kunnen doen. Tegen 

die tijd zal een en ander duidelijk zijn. 
 

Muzieklessen  
Binnenkort gaan de muzieklessen van 

meester Tekke Withaar weer van start.  
 

Amuze 
Schoolkoor Amuze gaat weer starten. Dit 

schooljaar zijn de repetities om de week  

op de donderdagmiddagen van 14.15 tot 

15.00. 

Het overzicht van de data treft u aan in de 

bijage. 

 
De jaarkalender 

Deze week zetten we de jaarkalender op 
de website. 
 
 
Zoals u gewend bent staan in de kalender 
voor het hele jaar een aantal belangrijke 
data op een rij. 
Wellicht is het u opgevallen dat we dit 
schooljaar niet 2 weken, maar 1 week 
meivakantie hebben. Dit is een 
bestuursbesluit. 
We hebben daarbij onze studiedagen 
deels zo gepland dat de leerlingen een 
aantal “lange weekenden” hebben rond 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
 

 
Agenda 
Week 35 
Do 02-09: Vergadering 

medezeggenschapsraad  
(17.00 – 19.00) 

Vrij 03-09 OPA 
 
Week 36 
Ma 06-09 Studiedag 
  Alle kinderen vrij  
Di 07-09 Leerlingenraad 
  913.00 – 14.00) 
Week 37 
Vanaf ma 20-9 Informatieavonden (U 
ontvangt een uitnodiging) 
Do 23-09: Lindenkrabbels 2 
 

 
 


