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Gelukkig Nieuwjaar en gelukkig 
weer naar school! 
 

We waren erg blij dat we weer konden starten 

met normaal onderwijs deze week.  Vrijwel alle 

kinderen weer als vanouds in de klassen en 

gewoon weer lekker aan het werk. 

Deze week startte ook juf Lia Boerma als de 

vaste leerkracht van groep 4. Wij zijn – net als de 

kinderen en de juf zelf - erg enthousiast over 

haar start! Fijn dat het zo’n goede start was! 

De nieuwsbode publiceerde een leuk artikel over 

de start van het schooljaar op De Lindenborgh: 

https://www.nieuwsbode.info/nieuws/alge

meen/38759/herstart-schooljaar-op-cbs-de-

lindenborgh-snel-weer-vertrouwd  

 

We zijn met Corona nog niet klaar mee, want er 

zijn nog verschillende ouders en kinderen thuis 

en zowel meester Boels als ondergetekende 

zitten thuis te werken in verband met 

quarantaine. 

Gelukkig konden we deze week, toen meester 

Boels thuis kwam te zitten, gebruik maken van 

de diensten van oude bekende juf Over. Ze kent 

de kinderen nog uit eerdere jaren en het voelde 

meteen weer vertrouwd. 

We moeten nog wel de corona-regels in acht 

nemen. 

Onze bovenbouwgroepen 5-8 wordt geadviseerd 

de zelftesten te doen. Die krijgen ze steeds 

vanuit school aangeleverd. 

 

 

Deze leerlingen en ook de medewerkers dragen 

in de loopruimtes hun mondmasker. 

We houden ons aan de 1,5 meterregel en 

ventileren goed in de school. De kinderen 

sprayen de handen bij binnenkomst en we 

wassen regelmatig de handen. 

We mogen nog geen ouders toelaten in de 

school. De fystiotherapeut, logopediste en 

muziekeraar komen wel in de school. 

Als we over een tijdje de oudergesprekken 

hebben, zal dat nog online gebeuren. De 

gesprekken met de ouders van groep 8 vinden 

wel op school, buiten lestijd plaats. Dit heeft te 

maken met de esssentiele fase van de verwijzing 

naar het vervolgonderwijs waarin deze groep 

kinderen zich bevindt. 

Leerlingen en medewerkers met klachten 

moeten thuisblijven en zich laten testen bij de 

GGD. Of zij doen een zelftest. Dit geldt ook voor 

leerlingen met milde verkoudheidsklachten. 

De regels veranderen soms erg regelmatig. Op 

de website van de rijksoverheid staads steeds de 

actuele informatie.  

Kijk daarvoor op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro

navirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-

onderwijs  

We gaan ervanuit dat we toch binnenkort weer 

richting de normale gang van zaken zullen 

gaan.We zijn er samen onderhad wel aan toe 

weer de draad op te pakken. 

We wensen u allen veel gezondheid en een goed 

2022 toe!  
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AGENDA DE KOMENDE WEKEN: 
 
De week van 24 januari staat Parro open. Wilt u 
dan intekenen voor een gespreksmoment? 
 
28 januari is de MR-vergadering. 
De weken van maandag 7 februari tot en met 
vrijdag 18 februari zijn de oudergesprekken. 
 
Vrijdag 4 februari is er uiteraard weer de OPA-
actie. Helpt u mee zoveel mogelijk papier te 
verzamelen? Tussentijds kunt u het ook altijd 
kwijt in de container tegenover de school. 
 
Het duurt nog een tijdje, maar  

donderdag 17 februari komt de doktersassistent 

van de GGD  groep 7 screenen. U krijgt 

binnenkort een vragenlijst hiervoor. Vergeten de 

ouders van die groep niet de vragenlijst in te 

vullen voor deze datum?  

 

KWINK 

 
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op 
school doet. Ook als het gaat om alles wat 
uw kind leert op het gebied van sociale en 
emotionele vaardigheden.  
De meeste scholen hebben daar een 
methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink  
 

 
 
is volledig online lesmateriaal en bedoeld 
voor de hele school.  
 
Met behulp van Kwink leert uw kind 
belangrijke lessen voor het leven. Het oefent 
hiermee zijn sociaal-emotionele 
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep 
van belang. Een groep waarin kinderen 
zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend 
gedrag als pesten niet voorkomt. 
Met Kwink werken we deze weken aan de 
volgende zaken: 
 
Bouwen aan een vriendschap  
(van 10-jan t/m 21-jan) 

- Vriendschap: welke gevoelens horen 
daarbij? 

(van 24-jan t/m 4-feb) 

- Keuzes maken Jouw kompas: uitleg 

kunnen geven over eigen handelen  

TREFWOORD 

 

Trefwoord is al ruim 25 jaar dé methode 

voor levensbeschouwing op basisscholen. 

Centraal in Trefwoord staat de leefwereld 

van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd 

om aan de hand van eigentijdse verhalen en  
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Bijbelverhalen na te denken over 

levensbeschouwelijke thema’s.  

Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien  

Inhoud: Over groeien in kennis, in 

mogelijkheden, in ambities en dromen, over 

groeien als mens. Over wat groei doet met mens 

en wereld, over grenzen aan de groei. 

Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt 

Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en geneest 

mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5). 

Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): 

Bewonderen  

Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons 

vermogen tot verwondering. Over wat  

bewondering van mensen kan betekenen. Over 

het wonder van het kleine en kwetsbare. 

Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf 

broden en twee vissen; het geloof van de 

Romeinse officier; het toekeren van de andere 

wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine 

mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 

en 19). 

 

Inzameling Voedselbank 
Zuidoost Groningen 

Woensdag 15 december was er op alle scholen 
van Scholengroep Perspectief een 
inzamelingsactie gehouden voor 
Voedselbank Zuidoost Groningen.  

De totaalopbrengst van onze scholen, is op 
zaterdagavond 18 december  

 

bekendgemaakt tijdens de online Moonlight 
Music Quiz.  

De totaalopbrengst was € 5666,22! 

Geweldig!! 

Bedankt voor uw bijdrage!! 

 

Namens het team, 

Jack Lubberman, directeur 

 


