
 

 Lindenkrabbels nr. 8   3 maart 2022 

  

Lente… 
 

Weer lekker op de gewone manier aan de slag. De afgelopen 2 jaar hebben we veel beperkingen 

gehad. Nu kunnen we dan eindelijk weer de dingen doen zoals we ze graag willen doen. Ouders 

mogen weer in de school. Deze week waren weer de oudercontactmomenten in de school. We zijn 

weer druk bezig de “normale” jaarkalender weer op te pakken. 

We zitten binnenkort weer met activiteitencommissie om tafel om na te denken over leuke 

activiteiten de komende periode. U zult de komende periode daar een en ander over horen. 

Terwijl wij  in alle rust weer aan de slag zijn om na corona weer met een normaal leven verder te 

gaan, zijn ongeveer 1600 kilometer van ons vandaan heel andere situaties aan de orde. Mensen 

worden belaagd en uit hun huizen verdreven. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR van de 

Verenigde Naties zijn er op dit moment zeker 660.000 Oekraïners hun thuisland ontvlucht. Allemaal 

met de hoop dat de situatie snel weer normaal is en dat de oorlogssituatie zo snel achter de rug is. 

Wij vinden dat wij deze mensen een helpende hand moeten bieden. Dat past bij ons land, dat past bij 

onze school. Wij vinden dat we moeten helpen. Daaraom sluiten we aan bij de inzamelingsactie die 

de kerken in Musselkanaal en Mussel organiseren. U leest in deze Lindenkrabbels meer. 

Namens het team wens ik u allen een goed voorjaar toe! 

Jack Lubberman, directeur 

 

Noodhulp voor Oekraïne 

OOK WIJ WILLEN HELPEN!! 

De school sluit aan bij het initiatief van de kerken in Musselkanaal om hulp te bieden aan de mensen 

in Oekraïne. Eind volgende week gaat een vrachtwagen met hulpgoederen via Polen naar de 

vluchtelingen in Oekraïne. 

U kunt op school zaken inleveren die we dan kunnen laten meenemen. 

De organisatie heeft ons gevraagd om te proberen een beetje te “kanaliseren”, zodat er een 

enigszins overzichtelijke hoeveelheid en omvang aan spullen mee kan. Zij stelden voor met name 

bijvoorbeeld pakken rijst. Als ieder gezin in staat is 1 pak rijst mee te geven naar school. Zou dit al 

heel mooi zijn. We verzamelen dit dan in dozen in school. 

Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als we nog meer zouden kunnen geven. Andere 
morgelijkheden zijn bijvoorbeeld: 
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• Tandpasta 
• Tandenborstels 
•Toiletpapier                                                                                                              
• Ingeblikt eten (bijvoorbeeld soep) 
• Ingeblikt vlees 
• Pasta: Macaroni Bami Nasi 
• Houdbaar eten. 
• Baby doekjes 
U kunt deze spullen op school inleveren en in de dozen zetten die op het podium op het leerplein 
staan. 
 
Mocht u andere goederen willen geven (zoals bijvoorbeeld dekens, slaapzakken) dan kunt  die 
woensdag 9 maart brengen aan de Marktkade 1a.  
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OUD PAPIER 

Morgen wordt er weer oud papier opgehaald. Helpt u om uw buren, etc. te helpen herinneren? Zet 

u het oud papier voor 17.00 uur aan de straat? 

 

AGENDA DE KOMENDE WEKEN: 
 

Maandag 7 maart 
- Inleveren zaken voor Oekraïne op school                             

Dinsdag 8 maart      
- Inleveren zaken voor Oekraïne op school                             
- FC Groningen scholentour. Tussen 9.45 en 14.00 is de FC Groningen 

 scholentour op onze school voor de groepen 3 tot en met 8. 
Woensdag 9 maart 
Laatste dag inleveren voor Oekraïne op school 
Donderdag 10 maart 

- Geen bijzonderheden 
Woensdag 16 maart 

- Personeelsdag Scholengroep Perspectief (alle leerlingen vrij) 
Woensdag 23 maart 
-  bont kwartiertje groep 5-6 

L.O.T. (luizenopsporingsteam). 
We kunnen gelukkig binnenkort weer de luizencontrole gaan uitvoeren. Enkele enthousiaste ouders 

hebben aangegeven tot het team te willen toetreden. Na een korte introductiecursus treden zij toe 

tot het team en maken zo de groep weer compleet. U hoort binnenkort weer wanneer de controles 

zijn. 
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KINDERKOOR AMUZE 

Hallo allemaal, 
 
Vind jij zingen leuk? Dan is kinderkoor Amuze misschien wel iets voor jou! 
Sinds 2 jaar leid ik met veel plezier kinderkoor Amuze van CBS De Lindeborgh. 
Door corona 2 hele vreemde jaren, maar ondanks dat hebben wij veel zangplezier met elkaar gehad. 
Ook nu gaan wij weer met elkaar zingen en zullen we af en toe optreden tijdens vieringen of 
andere gelegenheden. Dit jaar repeteren we niet op de maandagmiddag, maar op de 
donderdagmiddag 1 keer in de 14 dagen direct na schooltijd van 14.15 – 15.00 uur. 
Lijkt het je leuk om mee te zingen in ons 
koor en zit je in groep 3 of hoger? 
Kom dan op donderdag 17 april eens met 

ons meedoen. Je bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,  

Mariëlle Groenendijk 

 

TREFWOORD 

 

Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen  

Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of 

afzijdigheid. 

Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van het grote feest en de bruidsmeisjes 

(Matteüs 5, 11, 14 en 25). 
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Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  

Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere 

betekenis kan geven. 

Bijbel: OB: Jezus ontmoet Zacheüs, Mattheüs, vier vrienden en een zieke man, Jaïrus en zijn 

dochtertje (Lucas 5, 8 en 19; Mattheüs 9); MBB: Jezus ontmoet Zacheüs, Maria en Marta, een 

verwarde man, een vrouw uit Kanaän (Lucas 8, 10 en 19; Matteüs 15). 

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.  
 
In deze periode hebben we het besef van de ander. in de onderbouw over “Sorry” zeggen en in de 
midden- en bovenbouw over onhandig gedrag en hoe je daar dan mee omgaat. 
In de weken hierna gaat het juist over “zelfmanagement” het doorzetten en jezelf motiveren als iets 
lastig is 
 

 

 

 


