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De goede week.. 
De week waarin we nu zitten wordt in de christelijke samenleving de Goede Week (of ook 
wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek) genoemd.  Het is de 
laatste week van de veertigdagentijd. In deze week herdenken christenen het lijden en 
sterven van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen. De week begint met 
Palmzondag, de zondag voor Pasen en de dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn 
leerlingen. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag 
alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken. Verder is wit 
de liturgische kleur op Witte Donderdag (en met Pasen): de kleding van de voorganger en de 
doeken over altaar, avondmaalstafel, kansel e.d. zijn dan wit. 
Goede Vrijdag is de dag waarop Jezus gekruisigd werd. Het lijkt op het eerste gezicht 
misschien niet zo logisch om juist die dag in de christelijke traditie ‘goed’ te noemen. Toch 
wordt de dag zo genoemd, omdat Jezus bij zijn dood de zonden van alle mensen op zich nam 
en hen daarmee heeft verlost van schuld 
Stille zaterdag is de dag waarop wordt herdacht dat Jezus in het graf lag. De muziek en het 
klokgelui werden geschorst ofwel opgeschort; daar komt de naam vandaan.  
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Op Goede Vrijdag sterft 
hij aan het kruis, drie dagen later herrijst hij. Met zijn dood neemt hij de zonden van de 
mensheid op zich. 
 

De school houdt bij de kinderen ook 
deze betekenis levend. We vertellen de 
verhalen, hanteren onze methode 
Trefwoord hierbij en proberen naar de 
kinderen de brug te slaan naar de 
omgang van deze waarden in de 
huidige tijd. 
 
Deze week hebben we met de 
kinderen een prachtige Paasviering 
gehad. De lijdensweg werd door de 
kinderen verteld en nieuw leven werd 

zichtbaar gemaakt door een mooie boom die op het podium volop in groei en bloei kwam 
dankzij alle bladeren en bloemen van de kinderen met goede wensen voor een ander. De 
vertaling naar de start van nieuw leven met Pasen kwam in de viering mooi tot uiting. 
 
 



 

 Lindenkrabbels nr. 10   15 april 2022 

 
Nieuw leven was er ook weer op school doordat weer de ouders van de 

activiteitencommissie hun bijdrage 
konden leveren en een mooie dag voor 
team en kinderen konden voorbereiden 
en uitvoeren.  
 
Dank daarvoor! Voor de foto’s verwijs ik 
naar de website 

https://www.cbsdelindenborgh.nl/nieuws/paasviering-2022/  
 

Ik wens u veel leesplezier en fijne Paasdagen 

Jack Lubberman, directeur 

De open dag 

Woensdag 30 maart was de open dag 

op school. Omdat deze open dag 

gelijkviel met de Grote Rekendag 

konden belangstellenden zien hoe we 

die dag op een creatieve manier aan 

de slag waren met allerlei manieren 

van rekenen. Er zijn veel mensen 

geweest! Huidige en toekomstige 

ouders, grootouders en andere 

belangstellenden. Het was een erg 

geslaagde en mooie dag waar we met 

heel veel plezier op terugkijken. Voor 

het eerst weer na ruim 2 jaar weer een 

kijkje nemen in de school. Kijk ook op onze website https://www.cbsdelindenborgh.nl/nieuws/open-

dag-en-grote-rekendag/  

Schoolfruit en -groenten 
De komende week is alweer de laatste week dat we schoolfruit- en groenten krijgen. Deze week 

hebben we verlenging aangevraagd. Wellicht dat we na de meivakantie toch nog gebruik kunnen 

maken van een verlengd aanbod. We hopen het! 

https://www.cbsdelindenborgh.nl/nieuws/paasviering-2022/
https://www.cbsdelindenborgh.nl/nieuws/open-dag-en-grote-rekendag/
https://www.cbsdelindenborgh.nl/nieuws/open-dag-en-grote-rekendag/
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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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Luizenopsporingsteam 

Het LuizenOpsporingsTeam startte weer met de controle. Daar zijn we erg blij mee! Na de 
meivakantie is de volgende controle.  

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 
Uit de ziekenhuisonderzoeken bij meester Wijbenga is blijvend letsel uitgesloten. De herstelkans is 
100%. Dit is natuurlijk goed nieuws om te delen.  
De komende tijd zal meester Wijbenga in verschillende groepen ondersteunen. Op de dinsdagen zal 
hij de gymlessen verzorgen samen met de leerkracht(en) van de groep.  
  

Gezondheid juf Wever 
Helaas is er minder goed nieuws over de gezondheid van juf Wever mede te delen. De corona-
besmetting ontwikkelt zich naar zogeheten long-covid, 
Juf Wever heeft te weinig energie om te werken. Zij zal tot de meivakantie nog enkele momenten op 
school zijn om zaken af te ronden en met collega’s te overleggen, maar haar is absolute rust 
voorgeschreven. 
Zij vindt dit zelf ontzettend vervelend, maar heeft zelf ook de conclusie getrokken dat zij dit moet 
accepteren. 
We wensen haar uiteraard veel beterschap toe! 
 
In goed overleg hebben we haar uit de mailinglijsten en app-groepen gehaald. Wij vragen ook haar 
dus niet te mailen/appen. De mail zal niet worden gelezen. Na de meivakantie zal zij de 
eerstkomende tijd niet meer op school zijn. 
Haar volledige lessentaak wordt overgenomen door Juf Lianne Raveling. Zij kent de groep en werkt al 
langere tijd op school om ander taken in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs te doen. 
Er zijn enkele woensdagen dat zij wordt ondersteund door juf Wietske Klok en de meeste 
woensdagen door juf Betty Gerrits (die sinds enkele weken met ons meedraait.) 
Op de maandagen en dinsdagen werkt zoals vanouds juf Gretha Post met de groep. 
U kunt de beide leerkrachten uiteraard op school of per mail bereiken: 

- gretha.post@sgperspectief.nl 
- lianne.vandervlag@sgperspectief.nl  

 

 

mailto:gretha.post@sgperspectief.nl
mailto:lianne.vandervlag@sgperspectief.nl
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Waterpokken 
  
Waterpokken begint meestal plotseling, maar wordt soms voorafgegaan door een aantal dagen 
koorts en hangerigheid. De eerste dag kan de huid van het kind rood zijn. Daarna krijgt het vlekjes die 
beginnen op het hoofd of de romp en zich ontwikkelen tot bultjes en daarna tot blaasjes, die erg 
kunnen jeuken. 
  
In golven ontstaan er steeds weer nieuwe vlekjes, bultjes en blaasjes. Meestal zijn er vijf tot zeven 
nieuwe golven. De blaasjes gaan open of drogen binnen een paar dagen in. Er ontstaan korstjes, die 
na een week afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de 
mond. 
  
Waterpokken is zeer besmettelijk. Het virus verspreidt zich via hoesten. Ook het vocht uit de 
blaasjes is besmettelijk. Het virus kan worden over gedragen vanaf twee dagen voor het ontstaan van 
de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. 
De kans dat er al andere kinderen zijn besmet voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft, is 
daarom zeer groot. Omdat besmetting pas optreedt na langdurig verblijf (meer dan een uur) in 
dezelfde ruimte, is er voor ouders geen risico op besmetting bij het halen en brengen van kinderen. 
 Ongeveer 2 dagen voor de typische huidafwijkingen opkomen, is de patiënt al besmettelijk. Zo’n 4-5 
dagen na het ontstaan van de blaasjes is de besmettelijkheid over. Als alle blaasjes opgedroogd zijn, 
is de besmettelijkheid geheel gestopt. 
  
Enkele weken geleden bleek de waterpokken al volop rond te gaan, voordat ik daarover een mail 
stuurde aan alle ouders. In die mail heb ik toen gevraagd kinderen thuis te houden totdat de blaasjes 
opgedroogd zijn. Deze strakke interpretatie van de GGD-richtlijnen hebben we gemaild in de hoop de 
“golf” te stoppen.  
 
We gaan nu weer over tot de normale hantering van de richtlijnen: 
Op het moment dat uw kind waterpokken krijgt, is het besmettelijk. We vragen dan ook uw kind op 
dat moment thuis te houden. 
Zo’n 4-5 dagen na het ontstaan van de blaasjes is de besmettelijkheid over en kan uw kind weer naar 
school. 
 
Andere richtlijnen van de GGD stellen weer dat “wering van school” niet zinvol is, omdat besmetting 
zeer waarschijnlijk al heeft plaatsgevonden. 
We gaan in overleg met de GGD-jeugdverpleegkundige om binnenkort meer informatie over 
infectieziekten op school te kunnen geven. 
 
Wij vragen u heel nadrukkelijk melding te maken bij de leerkracht op het moment dat uw kind een 
besmettelijke ziekte onder de leden heeft.  
Het kan voor andere kinderen/ouders soms risico opleveren wanneer zij in aanraking komen met 
kinderen met een besmettelijke ziekte. 



 

 Lindenkrabbels nr. 10   15 april 2022 

  
 

Agenda 
Maandag 18 april: Tweede Paasdag, school gesloten.  
Vrijdag 22 april: Koningsspelen 
 
Woensdag 27 april: Koningsdag, school gesloten 
 
Zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei: Mei vakantie 
Vrijdag 6 mei: OPA (oud Papier Actie) 
 
Maandag 9 mei: school start weer. 
Dinsdag 10 mei Luizencontrole groep 1 en 2 
Woensdag 11 mei: Luizencontrole overige groepen 
 
Donderdag 19 mei:  Lindenkrabbels 11 

 
 

 

Kwink 
In de komende periode werken we met Kwink, onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

Onderbouw 

- Een probleem oplossen door óók naar de ander 

te luisteren 

- Weten wat je al kunt 

Midden – en bovenbouw 

- Een win-win situatie creëren 

- Zelfvertrouwen vergroten 
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Trefwoord 

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

volgende onderwerpen: 

Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?   
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.  
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere 
leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).  
  
  
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin  
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en 
betekenis heeft.  
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona).  
  
 


