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Een nieuw begin… 
Als ik deze tekst tik geeft de weersvoorspelling aan dat het vandaag 17 graden en zonnig wordt. Deze 

week zijn de laatste maatregelen aangaande corona opgeheven, ouders kunnen weer de school in, 

komend weekend gaat de zomertijd in, de eerste bomen staan al in bloei en we zitten in de 

aanlooptijd naar Pasen. Op Witte Donderdag vieren we het laatste avondmaal, op Goede Vrijdag 

herdenken we de kruisiging van Jezus en op de eerste zondag daarna, eerste Paasdag de 

wederopstanding uit de dood, het begin van nieuw leven. Op school vieren we dat ook, onder meer 

met de paasviering op dinsdag 12 april.  

Heerlijk … op allerlei manieren weer met optimisme op weg naar de toekomst.  We gaan weer een 

toekomst tegemoet met allerlei nieuwe mogelijkheden. We gaan er samen met kinderen en ouders 

voluit mee aan de slag. 

Namens het team wens ik u allen een goede tijd toe! 

Jack Lubberman, directeur 

Komende woensdag 30 maart is de open dag op school. Tussen 10.30 en 

14.00 uur bent u allemaal welkom op school om te zien hoe we aan de slag zijn. Ouders, opa’s. oma’s 

buren, ouders met jongere kinderen die eens willen kijken in de school en alle andere 

belangstellenden: kom gewoon lekker binnen. Voor het eerst weer na ruim 2 jaar weer een kijkje 

nemen in de school. We willen graag de wereld weer naar binnen halen! 

Een volle Lindenkrabbels deze keer. We hebben veel te vertellen en er kan weer veel, dus willen we u 

zoveel mogelijk laten zien. 

Zomertijd 
Komend weekend, in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart 2022 gaat de zomertijd in. 
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Open dag woensdag 30 maart 10.30 – 14.00 uur 
 
Aanstaande woensdag hebben we weer onze open dag. We willen graag iedereen die dat leuk vindt 
onze school laten zien en laten zien hoe we met onze leerlingen in onze mooie Lindenborgh werken. 
Belangstellenden kunnen deze dag vanaf 10.30 kijken in de klassen, terwijl de leerlingen met hun 
meesters en juffen lekker aan de slag zijn. We laten zien hoe we lesgeven, welke materialen we 
gebruiken, wat we belangrijk vinden. Er staat uiteraard een kopje koffie of een kopje thee voor u 
klaar. Komt u kijken? 
Onze open dag valt toevallig samen met de Grote rekendag. Er zijn veel leuke mooie voorbeelden te 
zien  van rekenen anders dan uit het gewone rekenboekje. 
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Grote rekendag 
Op 30 maart wordt de Grote rekendag georganiseerd. Dit doet de school in samenwerking met 
uitgeverij Malmbergh en de Universiteit Utrecht. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en 
met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat 
rekenen meer is dan alleen sommen 
maken. Een dag die laat zien hoe leuk 
rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk 
jaar georganiseerd, meestal in maart. 
Meer dan duizend basisscholen uit 
Nederland en Vlaanderen doen mee. 

De titel van de 20e Grote Rekendag is 
‘Bouwavonturen’. Er komen veel 
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: 
tekenen, inschatten, rubriceren, 
plannen. De kinderen combineren 
denkkracht met handvaardigheid. 
Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe 
het is om architect te zijn of 
constructeur of bouwer.- Tijdens 
deze Grote Rekendag gaan de 
kinderen onderzoekend rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op 
waar ze de rest van hun leven profijt 
van hebben. En het is ook nog eens 

heel leuk!  

Activiteitencommissie weer van start 

De afgelopen week hebben we weer vergaderd met de activiteitencommissie. Nu de corona-
maartregelen achter de rug zijn, kunnen we gelukkig weer alle ouders verwelkomen in de school en 
kunnen we ook weer allerlei leuke activiteiten organiseren, waarbij we de groepen bijvoorbeeld weer 
kunnen mengen. Tijd dus weer voor actie samen met de activiteitencommissie! Samen met deze 
enthousiaste groep mensen hebben we vooruitgekeken naar de komende periode, naar de 
activiteiten die we samen zullen oppakken. Mooi dat het weer kan en mooi dat we samen weer leuke 
activiteiten gaan doen. Bedankt alvast, activiteitencommissie. We gaan samen weer mooie 
activiteiten organiseren! 
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Paasviering dinsdag 12 april 

In eerste instantie zou de Paasviering op een andere dag zijn, maar omdat we ook groep 1 willen 
laten meevieren, zijn we overgegaan van de 
woensdag naar de dinsdag. Alle kinderen komen die 
dag op de gewone tijd op school. We vragen u die 
dag uw kind(eren) een bord en bestek mee te laten 
nemen (misschien een stickertje met de naam 
erop?) We zullen nog niet het hele programma gaan 
onthullen, maar in ieder geval zullen we die dag met  

alle groepen weer samen op het leerplein de 
Paasviering beleven en zullen de kinderen in hun eigen 
groep een lekkere lunch eten. Het belooft een 
prachtige dag te worden voor iedereen!  

Leden van de activiteitencommissie zullen de komende 
tijd op verschillende plekken in het dorp gespot kunnen 
worden terwijl zij bezig zijn met hun geheime 
voorbereidingswerkzaamheden. 

 

 

Schoolfruit  

De komende tijd zullen ouders ook weer op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend in de school 
zijn om het schoolfruit weer te snijden en te verdelen onder de verschillende groepen. Fijn dat dit nu 
ook weer kan. De kinderen zullen er weer van genieten! 

Luizenopsporingsteam 

Onlangs deden we een oproep voor aanvulling van het LuizenOpsporingsTeam. Gelukkig hebben 3 
ouders zich aangemeld. Afgelopen week zijn er werkafspraken met hen gemaakt. Op korte termijn 
zullen we weer de luizencontroles kunnen oppakken. Bedankt dames! 

 
 



 

 Lindenkrabbels nr. 9   25 maart 2022 

 
Aktie voor Oekraïne  

Onlangs hebben we u opgeroepen om – met 
name – voedingsmiddelen in te brengen die naar 
Oekraïne zouden gaan om te worden verdeeld 
onder de mensen die het daar zo erg nodig 
hebben. 
U heeft veel gegeven! Bedankt!! 
Op woensdag 9 maart zijn de spullen in een busje 
geladen en vervolgens op vrijdag in de vrachtauto 
naar Polen gebracht, dichtbij de Oekraïense grens. 
Via deze link kunt u zien wat er met de goederen 

is gebeurd: 

https://www.facebook.com/Bijbelgelovigen/  

 
 

Koningsspelen 22 april in school 
Op vrijdag 22 april zullen de kinderen van de Lindenborgh de Koningsspelen in de school vieren. We 
hebben afgelopen winter de afspraak gemaakt met de Musselhorst en De St. Antoniusschool dat 
ieder dit op de eigen school viert. U leest in de volgende Lindenkrabbels meer. 
 

Gezondheid meester Wijbenga 

Meester Wijbenga is de laatste tijd vaker op school te vinden. 
Het herstel van de hersenschuddingen verloopt langer dan vooraf verwacht. Begin april zullen er nog 
ziekenhuisonderzoeken plaatsvinden om (blijvend) letsel uit te sluiten. 
Hij ondersteunt de komende tijd groepjes leerlingen in verschillende groepen. Op dinsdagochtend 
ondersteunt meester Wijbenga de leerkrachten van groep 3, 4 en 5/6 bij gym. 

. 
 

Agenda 
Woensdag 30 maart:  

- Open dag 10.30 – 14.00 
- Grote rekendag 

Donderdag 31 maart: 
- Schoolkoor Amuze 

 

https://www.facebook.com/Bijbelgelovigen/
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Vrijdag 1 april 

- schoolfotograaf (geen grap!) 
- OPA (Oud Papier Actie)  

Donderdag 7 april 
- 17.00 MR-vergadering 

Dinsdag 12 april 
- Paasviering op school. Kinderen zijn vrij om 14.00 uur 

Woensdag 13 april 
- Kinderen om 12.00 uur vrij 

Donderdag 14 april 
- Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij. 

Vrijdag 15 april 
- Goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij. 

 
 

Kwink 
In de komende periode werken we met Kwink, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

en burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

 

- Relaties hanteren 
- Kunnen navertellen wat je hebt gehoord 

- Feedback geven 

- Positief communiceren (Doe als condor) 

- Keuzes maken 

- Een probleem oplossen door óók naar de ander te 

luisteren 

- Een win-win situatie creëren 

- De keuze-check 

We besteden dagelijks aandacht aan deze items. We ervaren 

Kwink als een erg prettige en goede methode waarmee we op 

een voor iedereen erg aansprekende manier werken aan een 

goed klimaat in de school en aan een verantwoorde en prettige 

manier van omgaan met elkaar. We zijn er trots op dat dit over het algemeen ook effect heeft. Van 

veel mensen die onze school binnenkomen horen we dat er een goede sfeer, rust en veiligheid is op 

school. Dat merk je, zodra je een school binnenkomt. Onze aandacht voor structuur en aandacht 

merken we en dat vinden we erg belangrijk. 
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Trefwoord 

 
In onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs werken we de komende weken aan de 

volgende onderwerpen: 

NIEUW LEVEN (week 13 t/m 15) 
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan 
worden. 
Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 13: Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29-40); Jezus op het tempelplein (Lucas 19, 45-48). 
Week 14: Het laatste avondmaal (Lucas 22, 1-38); Jezus voelt zich alleen (Lucas 22, 39-53). 
Week 15: Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer licht (Lucas 23, 44-56 en 24, 1-
12). 
 
Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 13: Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48). 
Week 14: Alleen gelaten (Matteüs 26, 17 – 56); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 
Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter 
(Lucas 24, 1-12). 

 
Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 13: Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48). 
Week 14: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 
Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter 
(Lucas 24, 1-12). 


