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Activiteiten en schoolreizen 
De meivakantie is alweer achter de rug. Het schooljaar schiet nu toch echt wel op. Traditioneel is dit 

ook de periode waarin veel mooie activiteiten zijn. Een periode met veel onderbrekingen van het 

wekelijkse ritme. Zo hebben we bijvoorbeeld:  

• De avondvierdaagse die er was op 10,11,12 en 13 mei 

• Groepen 3 tot en met 6 gingen op schoolreis op maandag 16 mei. Aanstaande maandag 23 mei 

gaat groep 7 op schoolreis. 

• Aanstaande woensdag hebben we een studiedag die wordt gevolgd door Hemelvaartdag en de 

vrije vrijdag daarna. Een tweedaagse schoolweek dus de komende week. Tijdens de studiedag 

gaat ieder teamlid naar een andere school om zich te verdiepen in materialen / methodes / 

werkwijzen op andere scholen. “Best practices” gaan zien op andere plekken, elkaar daarover 

informeren om ze wellicht zelf ook te gaan inzetten op onze school. 

• Op dinsdag 31 mei gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis. 

• De BSO gaat open op woensdag 1 juni! Vanaf die dag zal BSO Kerkstraat van Partou een feit zijn! 

• Vrijdag 3 juni is er weer OPA, de oudpapieractie. Deze keer proberen we te bevorderen dat de 

dames onder onze ouders er een gezellige en actieve workout van maken. Dames meld u zich 

aan om deze keer mee te lopen! 

• Het daaropvolgende weekend is het Pinksteren en dan zijn de kinderen op Tweede Pinksterdag, 

maandag 6 juni vrij.Op dinsdag 7 juni is er dan weer een studiedag. Het team gaat alvast de 

zaken voor de jaaroverdracht, de planning voor het komend schooljaar, etc. voorbereiden en 

bespreken. 

• Op maandag 27 juni is dan weer de jaarlijkse schoonmaakavond voor de materialen uit de 

groepen 1,2 en 3. De oproep volgt nog, maar noteert u alvast de datum im de agenda? 

• Daarna volgt dan op 11,12 en 13 juli het schoolkamp als afsluiting van de schoolperiode van 

groep 8. 

Veel variatie en afwisseling dus de komende periode. Een leuke periode die voorbij zal vliegen. Ik 

wens u veel leesplezier en een mooie voorzomer! 

Jack Lubberman, directeur 

De eindtoetsen. 

De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt. Onze school maakt gebruik van één van de 

5 mogelijke eindtoetsen voor het basisonderwijs. De bekenste is de CITO-eindtoets, maar in 

toenemende mate wordt er ook veel gebruik gemaakt van de DIA-eindtoets. Deze gebruiken wij. 

Deze week hebben we de resultaten ontvangen. We zijn hier heel blij mee. De kinderen scoorden 
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boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we trots op. Goed gedaan jongens en meisjes en 

uiteraard de leerkrachten! 

 

De avondvierdaagse   

De avondvierdaagse was op 10, 11 en 12 mei. 

Dankzij met name de inzet van Desiree 

Marquering hebben weer veel kinderen en hun 

ouders meegelopen. Er waren ongeveer 90 

leerlingen van CBS De Lindenborgh die achter het 

spandoek van de Lindenborgh hun kilometers 

maakten. Deelnemers konden zich opgeven bij 

Desiree, zij regelde en organiseerde het 

vervolgens helemaal voor de kinderen en hun 

ouders. Fantastisch geregeld. Bedankt daarvoor! 

Binnenkort zetten we foto’s op de website, maar 

daarvoor moeten we nog eerste even checken welke kinderen wel/niet mogen worden afgebeeld. 

Houd de website dus in de gaten. https://www.cbsdelindenborgh.nl/  

 

Schoolshirts.  

Net vóór de corona-epidemie uitbrak is er een actie geweest om geld te verzamelen voor 

schoolshirts. Tijdens de afgelopen periode is dat initiatief op een laag pitje gezet. We pakken dat nu 

weer op. De commissie die hiermee aan de slag was, komt weer bj elkaar en we zullen er binnenkort 

meer van horen. 

 

Schoolflyer.  

We zijn bezig een schoolflyer te maken. Momenteel ligt deze bij de drukker. Zodra de flyer er is, 

zullen we ieder gezin een exemplaar geven. We zijn trots op wat we doen als school en willen dat ook 

kenbaar maken in de omgeving. De flyer zullen we op meerdere plekken in Musselkanaal neerleggen. 

 

OPA op vrijdag 3 juni.  

Maandelijks hebben we de oudpapieractie. Deze keer (zoals ieder jaar in juni) stellen we weer de 

moeders in de gelegenheid de route mee te lopen en te helpen. Om 17.45 op school zijn en dan met  

https://www.cbsdelindenborgh.nl/
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een vrachtauto mee op de route en helpen het papier in te laden. Daarna (om ca. 20.00 uur) op 

school afsluiten met een hapje en een drankje. Wie wil? Geeft u zich op bij Geesje Barelds (06 

48934674). Zij overlegt dan met onze OPA-coördinator Arnold Plaatje over de indeling. 

Dankzij de opbrengst van de oudpapieractie kunnen we bijvoorbeeld de kosten van de schoolreizen 

beperkt houden en alle groepen een fantastische dag bezorgen. Dit geld zorgt er voor dat we nét die 

extra dingen voor de kinderen kunnen doen die het leuk maken. We kunnen niet zonder dit geld! 

Draagt u uw steentje bij door het papier klaar te zetten aan de straat, uw omgeving in te seinen of te 

helpen dit aan de straat te zetten, of zelf mee te doen met het ophalen? 

Heel erg  veel dank daarvoor bij voorbaat! 

 

Schoolreis groepen 3 tot en met 6.  

De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben op 16 mei een bezoek gebracht aan Adventureland In- en 

Outdoor in Assen. In Assen aangekomen werden we begroet door  instructeurs die zich hebben 

ontfermd over onze kinderen. 

In vier groepen hebben de kinderen in een 

rouleersysteem de volgende onderdelen geoefend: 

boogschieten, highland games, hoogteparcours, 

klimwand, survivalbaan en vrij spelen. 

Bij deze onderdelen stond de veiligheid steeds 

voorop! 

Ook de lunch werd verzorgd door de instructeurs. 

Het was voor de kinderen een hele ervaring. 

Ieder kind ging de uitdaging aan op zijn/haar niveau. 

Wij hebben samen met de kinderen en de instructeurs 

een prima dag beleefd! 

 

De begeleiders 
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Schoolfruit en -groenten dit schooljaar. 
Voor de meivakantie schreef ik dat we verlenging van de subsidieregeling voor schoolfruit en -

groenten voor de rest van dit schooljaar hebben aangevraagd. In afwachting daarvan zijn we wel 

weer gestart met de uitgifte. We weten nog niet of we de subsidie ook daadwerkelijk ontvangen. Als 

we de subsidie niet ontvangen, hebben we deze 3 weken zelf betaald en stopt het daarna voor dit 

schooljaar. Als we de subsidie wel ontvangen (krijgen we een dezer dagen bericht over) dan kunnen 

we tot het eind van het schooljaar doorgaan. 

 

Schoolfruit en -groenten komend schooljaar. 
We hebben de subsidie voor het schooljaar 2022-2023 aangevraagd. Op 7 juni ontvangen we 

uitsluitsel of we de subsidie (en dus de groeten en fruit) ook zullen ontvangen. 
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Personeel 
Op woensdag en op de halve donderdag werkt sinds enkele weken juf Betty Gerrits bij ons op school. 
Zij ondersteunt ons bij de onderbouwgroepen. Op woensdag is zij samen met juf Lianne van der Vlag 
bij groep 2 en de halve donderdag ondersteunt zij de groepen 1,2,3. Binnenkort stelt juf Gerrits zich 
wat uitgebreider aan u voor. 

 
Agenda 
Maandag 23 mei: groep 7 op schoolreis 
Woensdag 25 mei: studiedag (alle kinderen vrij) 
Donderdag 26 mei + vrijdag 27 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag daarna: school gesloten. 
 
Dinsdag 31 mei: schoolreis groepen 1 en 2 
Woensdag 1 juni: 14.00 opening BSO Kerkstraat  
Woensdag 1 juni: 19.30 laatste vergadering schoolcommissie 
Vrijdag 3 juni: OPA (oud papier actie) 
 
Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag, school gesloten.  
Dinsdag 7 juni: Studiedag (alle kinderen vrij) 
 
Vrijdag 10 juni:  Lindenkrabbels 12 
 

Kwink 
In de komende periode werken we met Kwink, onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

Les 16: Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet hoe mijn 
zelfbeeld invloed heeft op mijn gedrag.  
Les 17: Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik 
emoties zie bij een ander.  
Les 18: Ik weet wat mijn aandeel is in een conflict of 
vervelende situatie.  
Les 19: Ik kan samen met anderen bedenken hoe je iets 
oplost en een compromis kunt sluiten.  
Les 20: Ik ontdek waarin ik het afgelopen schoolseizoen 
gegroeid ben. 
 
Als bijlagen treft u het Kwink Oudernieuws en de koelkastposter aan. 
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Trefwoord 

 
In onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs werken we de komende weken (week 21 tot 
en met week 23) aan de volgende onderwerpen: 
 
GEEN ZIN (week 19 t/m 21) 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en 
betekenis heeft. 

Bijbelverhalen onderbouw: 
week 21: God is vol liefde en geduld (Jona 4); Hemelvaart (Handelingen 1, 4-12). 

Bijbelverhalen middenbouw: 
week 21: God redt Nineve (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 21: Boos! (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 
 
KWETSBAAR (week 22 t/m 24) 
Inhoud: Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht van het gevoel en de kracht van de 
ontroering. 

Bijbelverhalen onderbouw: 
week 22: Simson wordt geboren (Rechters 13, 1-25); Simson en de leeuw (Rechters 14, 1-20); Vol 
vuur! (Handelingen 2, 1-13). 
week 23: Simson lijkt onkwetsbaar (Rechters 16, 1-3); De sterke Simson (Rechters 16, 4-15). 

Bijbelverhalen middenbouw: 
week 22: Simson gaat iets bijzonders doen (Rechters 13, 1-25). 
week 23: Simson zit niet stil (Rechters 14, 1-7); Simson wordt vastgebonden (Rechters 16, 1-22). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 22: Een raar gesprek (Rechters 13, 1-25). 
week 23: Denken en doen (Rechters 14, 1-7); Het loopt mis (Rechters 16, 1-22). 
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Wil je meedoen met gratis gitaarlessen? Je kunt je nog aanmelden, hoewel de eerste les al is 
geweest.: 


