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De eindspurt 

De leerlingen zijn vol energie bezig met het maken van de CITO-toetsen. In deze periode is het altijd 
tijd voor de afrondende toetsingen van het schooljaar waarin de voortgang in de verschillende 
vakken wordt gemeten. Naast de CITO-toetsen maken de kinderen ook allerlei methodetoetsen. Dat 
zijn de "proefwerken” uit de leerboeken en werkschriften waar de kinderen het hele jaar door mee 
werken. De proefwerken uit deze leermethodes (vandaar methodetoetsen) gaan het hele jaar door 
en  sluiten steeds een hoofdstuk af. De leerkrachten zijn druk bezig de laatste resultaten op een rij te 
zetten en te vertalen naar het rapport voor ieder kind. Dat rapport krijgt iedere leerling 1 dag voor 
het contactmoment mee. 
Voor dit contactmoment kunnen de ouders een afspraak inplannen in Parro. Parro wordt 
“opengezet” op maandag 20 juni . Op vrijdag 24-6 om 16.00 uur sluit de inschrijfmogelijkheid dan 
weer. Denkt u er aan een afspraak in te plannen? 
De contactmomenten zijn in de periode van maandag 27-6 tot en met vrijdag 8 juli. 
Op maandag 27 juni is er de schoonmaakavond voor de groepen 1,2 en 3. Elk jaar hebben we dan 
een gezellig werkavond waarin de ouders van die groepen ons helpen om alle materialen en het 
lokaal een flinke jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven. Komt u helpen? 
Groep 8 is druk bezig de musial te oefenen. Tussen de gewone onderwijstijden door (het leren stopt 

niet nadat ze de eindtoets hebben gemaakt 😊 ) wordt er druk gerepeteerd. De rollen worden 
ingeoefend en er worden verbazingwekkende acteerprestaties op het toneel gebracht. 
Op donderdag 7 juli is in de middag het afscheid van de leerlingen van groep 8 binnen de school. 's 
Avonds is er dan de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders.  
Groep 8 gaat op kamp van maandag 11 juli tot en met woensdag 13 juli en is daarna vrij.  
De groepen 1 tot en met 7 hebben op de laatste schooldag 15 juli om 12.00 allemaal vrij en starten 
dan met de zomervakantie die duurt tot en met zondag 28 augustus 2022. 
De laatste 5 schoolweken van dit schooljaar gaan maandag in. We hopen op een goede periode.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Jack Lubberman, directeur 

 

OPA op vrijdag 3 juni.  

Afgelopen vrijdag 3 juni was de jaarlijkse “ladies-run”. Het oud papier werd ingezameld door een 

aantal moeders. Geweldig dat deze dames ook op deze manier hun steentje bijdragen. Er is weer een  

mooie hoeveelheid papier ingezameld. Mochten mensen zich geroepen voelen om ook een keer mee 

te helpen, dan kan dit elke eerste vrijdag van de maand. Op vrijdag 1 juli is er weer een volgende 

ophaalactie. 
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Schoolreis groepen 7 en 1-2.  

Maandag 23 mei ging groep 7 op schoolreis naar Borkum. Eerst met de bus van Musselkanaal naar de 

Eemshaven. Vervolgens op de veerboot naar de haven van Borkum. Van de veerboot rechtstreeks 

met de trein naar het centrum van Borkum. Daar hebben we eerst gezellig gepicknickt aan de voet 

van de oude vuurtoren in het centrum van het stadje. Daarna zijn we naar het strand gegaan en daar 

is er heerlijk gespeeld en hebben we genoten van het mooie weer op deze dag. Na het strand weer 

terug naar de stad, waar de kinderen na een ijsje mochten winkelen en we in groepjes op 

souvenirjacht gingen. Daarna met elkaar een patatje eten en net op tijd  (op een heel klein 

regenbuitje na) weer op weg naar trein, boot en bus.  Om 20.15 u waren we weer in Musselkanaal. 

Ongeveer 5 minuten later kwam er een gigantische stortbui. Wat een timing! Al met al een 

fantastische dag, waar we samen erg van hebben genoten. 

 

Groepen 1 en 2 gingen dinsdag 31 mei op schoolreis naar Speelpark Sprookjeshof in Zuidlaren. Het is 

een traditie om de ouders/verzorgers van groep 2 mee te vragen voor de schoolreis. Hiervoor vragen 

we dan een eigen bijdrage van €10. Er meldde zich een enthousiaste groep ouders aan die meeging 

naar Zuidlaren. De bus vertrok ‘s morgens om 8.30 uur van school. We hadden deze dag ook weer 

mooi droog weer, niet al te warm, maar ideaal weer voor een pretpark.  

De kinderen en de ouders genoten van een fantastische dag. Geen wanklank en alleen maar plezier 

en lachende gezichten. Toen we met een kleine vertraging weer om ongeveer 15.30 op school waren, 
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konden we terugkijken op een prachtige dag.  Dank aan de ouders voor hun bijdrage aan de dag!  

 

Schoolfruit en -groenten dit schooljaar. 
We hebben de  subsidie toegezegd gekregen om tot de een na laatste week ook dit jaar nog het 

schoolfruit geleverd krijgen.  De totale kosten bedragen € 1680,00 en we ontvangen € 1050,00 aan 

subsidie. Het verschil van € 630,00 betalen we uit de opbrengsten van het oud papier.   

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

ontvangen of we de subsidie (en dus de groenten en fruit) ook zullen ontvangen. We hebben bericht 

gehad dat er nog geen besluiten zijn genomen. Wordt vervolgd dus. 

Agenda 
Maandag 20 juni: Parro open vanaf 9.00 uur 
Vrijdag 24 juni: Parro dicht om 16.00 uur 
Maandag 27 juni: Schoonmaakavond groep 1,2,3 
Tot en met vrijdag 8 juli zijn er de contactmomenten. 
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Opening BSO 
 
Woensdag 1 juni opende BSO Kerkstraat haar deuren. Onder het dak van CBS De Lindenborgh 

ontstond een mooie samenwerking tussen de school en de kinderopvangorganisatie. Dagelijks van 

7.00 tot 8.30 en van 14.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van woensdag- en vrijdagmiddag) is er 

buitenschoolse opvang in de school. Onder grote belangstelling van ouders en leerlingen van CBS De 

Lindenborgh en andere scholen in de wijk werd op 1 juni om 14.30 de BSO officieel geopend. De bso 

wordt door 3 pedagogisch medewerkers bemand. In goed overleg werken zij samen met het team 

van De Lindenborgh aan het juiste pedagogisch klimaat. De samenwerking tussen beide organisaties 

die uiteindelijk vorm kreeg door deze mooie bso-voorziening, ontstond vanuit bijeenkomsten van het 

dorpsbedrijf Musselkanaal waar de leidinggevende van de school en de bso elkaar ontmoetten en in 

gesprek raakten. Een mooi voorbeeld van hoe lokale samenwerking en ontmoeting kan leiden tot 

perspectiefrijke ontwikkeling. Partou is blij met de samenwerking en de  mogelijkheid hierdoor extra 

opvang te bieden.  De ouders zijn blij met een extra opvangvoorziening in de wijk en in de school van 

hun kinderen. De leerlingen van De Lindenborgh die gebruikmaken van de BSO zijn dolgelukkig dat ze 

niet meer eerste naar een andere plek in de wijk hoeven te lopen. En het team van De Lindenborgh is 

uiteraard ook erg blij met de extra dienstverlening die hiermee onder het dak van de school kan 

worden geboden. Al met al niets dan tevreden gezichten bij de aanwezigen op 1 juni. We  gaan vol 

vertrouwen op weg naar een mooi vervolg op een goed gestarte samenwerking.  
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Kwink 
In de komende periode werken we met Kwink, onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

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. 
 
 
 

Trefwoord 

 
In onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs werken we de komende weken (week 24 tot 
en met week 26) aan de volgende onderwerpen: 
 

Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 

Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van 

de ontroering. 

Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).  

Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 

Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een 

vreemde omgeving. 

Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 

 


