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En weer door…. 
 

De herfstvakantie is al weer achter de rug. Lekker uitgerust zijn alle kinderen weer aan de volgende periode 

begonnen. Een periode die voor veel kinderen (en dus ook voor ouders) altijd wordt gekenmerkt door veel 

activiteiten. 

In deze Lindenkrabbels een hele lijst met zaken waaraan we aandacht besteden. 

• Omgaan met Covid 

• Wintertijd  

• Verkeersveiligheid 

• Wetenschap en Technologiedag 

• Leerlingenraad en schoolplein 

• Klankbordbijeenkomst 

• Creatief circuit 

• E-waste 

• Bont kwartiertje groep 3 

• Oud papier 4 november 

• Kwink 

• Trefwoord 

Al met al veel leesplezier gewest 

Namens het team, Jack Lubberman. 

Iedere school in Nederland heeft draaiboek waarin wordt aangegeven hoe de school omgaat met Covid. 

Het volledig draaiboek ligt op de school ter inzage en kunt u ook meenemen. In essentie gaat het om het 

openhouden van 

Omgaan met Covid. 

Iedere school in Nederland heeft draaiboek waarin wordt aangegeven hoe de school omgaat met Covid. 

Het volledig draaiboek ligt op de school ter inzage en kunt u ook meenemen. In essentie gaat het om het 

openhouden van de samenleving en het goed voorbereid zijn op verschillende (vier) scenario’s. De 

uitgangspunten zijn: 

• Elke leerling krijgt goed onderwijs 

• Bij voorkeur gaat het onderwijs fysiek door (en anders op afstand) 

• Overheid en besturen zorgen (preventie) voor veilige scholen 

• Duidelijkheid (voorspelbaarheid) door de uitwerking van vier scenario’s 
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• Scholen kunnen zich door de beschrijving in vier scenario’s optimaal voorbereiden 

• Scholen beschikken over een draaiboek per scenario 

 

De vier scenario’s op onze school zien er als volgt uit: 

De regering geeft aan in welk scenario het land zich bevindt. Er zijn voorgeschreven maatregelen en school 

specifieke maatregelen. In elk volgend scenario gelden de regels van het vorige scenario en dan komt er 

iets bij. 

Op dit moment is scenario 2 van toepassing. D 

Hieronder staat dit in het kort beschreven. 

Scenario 1 donkergroen  

Algemene maatregelen School specifiek 

• Handen wassen  

• Hoesten in de elleboog  

• Niezen in de elleboog  

• Thuisblijven bij klachten 

• Uitvoeren van een (zelf)test 

• Zorgen voor voldoende frisse lucht: goed ventileren  

• Tijdig een vaccin halen 

• Tijdig een booster- of herhalingsprik halen 

Geen 

 

Scenario 2 groen  

Algemene maatregelen School specifiek 

De voorgaande regels blijven gelden. Er komt het volgende 
bij: 
Voor de medewerkers: 

• Inventariseren van kwetsbare medewerkers 

• Gesprek aangaan met iedere kwetsbare medewerker 
(algemene informatie geven, wensen en mogelijkheden 
inventariseren 

• Gesprek aangaan met de bedrijfsarts (t.b.v. medische 
risicogroepen) Vaststellen van de mogelijkheden voor 
extra bescherming  

• Vaststellen van vervangend werk (indien noodzakelijk) 
Voor de leerlingen: 

• Inventariseren van kwetsbare leerlingen 

• Inventariseren welke leerlingen te maken hebben met 
een kwetsbaar gezinslid Waar nodig verzorgen van een 
alternatief onderwijsaanbod 

• Overleg met ouders/verzorgers en de leerling over de 
mogelijkheden van een alternatief onderwijsaanbod 

• Bij de ingang ontsmettingsmateriaal 

• Waar nodig wordt advies ingewonnen bij de 
huisarts als onduidelijk is of een kind wel of 
niet naar school kan gaan. 

• Waar twijfel is of een medewerker wel/niet 
kan werken wordt advies ingewonnen bij de 
bedrijfsarts. 

 

 

Scenario 3 - oranje  
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Algemene maatregelen School specifiek 

De bovengenoemde maatregelen worden uitgebreid met de 
volgende voorzorgsmaatregelen: 

• Medewerkers en leerlingen van groep 6-7-8 dragen 
mondkapjes in de gang van de school In de school zijn 
doordachte looproutes ingesteld 

• Er is sprake van gespreide pauzes 

• Zo veel mogelijk (en waar mogelijk) afstand houden 
Verder gelden de volgende contactbeperkende maatregelen: 

• Geen externen in de school 

• Geen ouders/verzorgers in de school 
Teambijeenkomsten vinden zo veel mogelijk online 
plaats Niet onderwijzend personeel werkt indien 
mogelijk thuis 

• Activiteiten die niet direct bijdragen aan het primaire 
proces vervallen 

Looproutes – gezien onze gebouwen is het niet 
haalbaar om looproutes aan te geven. Binnengaan in 
de school: 

• Voor schooltijd mogen de leerlingen om 8.20 
uur naar binnen gaan, bij de bel om 8.25 uur 
moeten ze naar binnen en de lessen starten om 
8.30 uur 

• Hoofdgebouw – de hoofdingang wordt  gebruikt 
voor de groepen 5,6,7 en 8; groepen 3 en 4 
gebruiken de ingang bij het achterplein en de 
andere groepen gaan via de ingang bij het grote 
plein naar binnen. 

Gespreide pauzes – we werken met gespreide 
pauzes om zo het aantal contactmomenten tussen 
leerlingen en personeelsleden te beperken.  
Contactbeperkende maatregelen: 

• Medewerkers houden onderling afstand. 

• Gesprekken met ouders/verzorgers zijn online. 

• Gebruik sportzaal hangt af van voorschriften 
gemeente. 

 

Scenario 4 - rood  

Algemene maatregelen School specifiek 

Naast bovengenoemde maatregelen gelden de 
volgende contactbeperkende maatregelen: 

• De school besteedt extra aandacht aan kwetsbare 
groepen. 

• Er is niet meer dan de helft van de leerlingen fysiek 
op school. 

• Leerlingen die onder een uitzonderingsgroep vallen, 
gaan volledig fysiek naar school. 

• De school geeft afstandsonderwijs aan leerlingen 
die niet (volledig) fysiek naar school toe kunnen 
gaan De leerlingen met in ieder geval één 
ouder/verzorger in een cruciaal beroep worden 
(volledig) opgevangen door de school. 

• De school besteedt extra aandacht aan de sociale 
functie van het onderwijs, m.n. extra aandacht voor 
het sociaal-emotioneel welbevinden en de 
executieve functies. 

• Ons uitgangspunt is dat we zoveel 
mogelijk alle leerlingen op school willen 
hebben, wij gaan dus niet werken met 
halve klassen o.i.d. 

• Heel belangrijk is de regel: klachten = 
thuisblijven. 

 

Bij online onderwijs geldt het volgende: 
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• Voor de groepen 1-3 is online onderwijs erg lastig. In MOO worden taken en filmpjes klaargezet zodat 
de leerlingen wel iets kunnen doen. 

• Voor de groepen 4-8 staat de weektaak steeds klaar in MOO. Indien nodig worden werkboeken 
meegegeven naar huis. 

• De leerkrachten zorgen dat de ouders weten wat hun kind moet doen. 

• We lenen indien nodig Chromebooks uit voor maximaal de helft van het aantal leerlingen zodat er ook 
op school met Chromebooks gewerkt kan worden. 

• Leerlingen die in een kwetsbare situatie leven, wel naar school.  

• Dit geldt ook als in ieder geval één ouder/verzorger in een cruciaal beroep werkt. 
In alle scenario’s geldt dat we extra aandacht hebben voor het welbevinden van de leerlingen. 

 

 

 

Wintertijd 

Van zondag 30 oktober tot zondag 26 maart 2023 is het wintertijd. 

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag 1 uur achteruit. 
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Verkeerssituatie 

Onlangs hebben we op school bezoek gehad van een 

vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland, 

van een vertegenwoordiger van de gemeentelijke 

werkgroep Stadskanaal. 

Aanleiding voor het bezoek was dat er klachten 

binnenkomen over het verkeersgedrag rondom de 

school.  

Als voorbeelden noemde de man: 

- Sommige mensen parkeren bij het halen/brengen van kinderen voor de oprit van huizen en 

blokkeren zo de uitgang; 

- Sommige mensen parkeren de auto bij een gele streep 

 

Daarnaast constateren we ook dat bij het brigadieren soms mensen 

(ook “eigen ouders”) de aanwijzingen van de brigadiers negeren en 

gewoon doorlopen of fietsen. Het gebeurt ook regelmatig dat 

mensen net voor de oversteekplaats met de fiets de stoep oprijden 

en zo de brigadiers omzeilen. 

 

Op een goede manier omgaan met het verkeer vinden we een 

belangrijke zaak op school. Iedereen is uiteraard baas over 

zijn/haar eigen stuur en bepaalt volkomen zelf hoe hij of zij handelt 

in het verkeer. Wat wij proberen te doen is de kinderen een goede “verkeersopvoeding” te geven en eraan 

bij te dragen dat zij op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. 

Daarom vragen we ook aan de mensen die brengen en halen hun bijdrage hieraan te leveren. Een bekend 

Afrikaans gezegde is ”It takes a village to raise a child’” .  Vrij vertaald is opvoeden iets dat we samen 

moeten doen. Samen geven we het goede voorbeeld en helpen we  onze kinderen op een goede manier. 

In Nederland raakten tussen 2015 en 2019 gemiddeld per jaar zo’n 2500 kinderen op weg van of naar 

school betrokken bij een verkeersongeval. Dat zijn er 

ongeveer 14 per dag. We kunnen samen proberen te 

voorkomen dat onze kinderen betrokken raken bij 

verkeersongelukken en daarbij ook zelf onze 

verantwoordelijkheid nemen. 

 

Wij willen u daarom vragen: 

- Als u aan de Kerkstraat uw kind met de auto 

afhaalt: parkeer dan even op onze mooie 

nieuwe parkeerplaats. Er is veel ruimte, dus dat 
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zou geen probleem moeten opleveren. Het vergroot de verkeersveiligheid. 

- Respecteer de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers en geef het goede voorbeeld. 

In zijn algemeenheid: Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen. 

Bij voorbaat dank. 

 

Boomwhackers voor de school 

Onlangs ontving de school een mooie set boomwhackers. Een boomwhacker 

is een modern percussie-instrument. Het gaat om meerkleurige holle plastic 

buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch gestemd zijn. Het instrument 

wordt bespeeld door hem tegen een andere boomwhacker, tegen het lichaam 

of tegen een ander voorwerp te slaan. 

De school ontving het cadeau van juf Wubs. Bij haar 25-jarig 

onderwijsjubileum heeft zij ervoor gekozen om een deel van haar cadeau 

hiervoor te bestemmen. 

Hiermee kunnen de kinderen op een leuke manier met muziek aan de slag. 

Bedankt juf Wubs! 

 

 

Creatief circuit 

Met ingang van de afgelopen week zijn de groepen 2,3 en 4 weer gestart met het creatief circuit op de 

woensdagmiddag.   

Juf Gerrits, juf Fennema en meester Wijbenga zijn die middag steeds aan de slag met leuke creatieve 

activiteiten. 

 

Bont kwartiertje groep 3 

Op donderdag 3 november zijn de ouders van groep 3 van harte uitgenodigd om te kijken bij het “Bont 

kwartiertje” van groep 3.  De kinderen verzorgen dan hun voorstelling op het podium. De ouders worden 

verwacht om 13.35 

 

E-waste inzameling 

Van maandag 12 september tot en met donderdag 6 oktober deed groep 8 mee aan de inzameling van E-

waste. In de gemeente Stadskanaal en de gemeente Borger-Odoorn deden 10 scholen mee aan de 

inzamelingsactie. Deze 10 basisscholen gingen de strijd aan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te 
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zamelen.  Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen en veel ouders zijn er maar liefst 21 grote 

rolcontainers vol met elektronisch afval ingezameld. Dit leverde onze groep 8 een hele mooie derde plaats 

op in de competitie. Een geweldige prestatie! 

 

Wetenschap en Technologiedag 

Onze collega meester Arend Blok organiseert op donderdag 17 november met studenten van de Pabo op 

onze school een wetenschap en Technologiedag. Hij schrijft hierover het volgende:  

Op donderdag 17 november wordt er op CBS de Lindenborgh een dag georganiseerd over Wetenschap en 

Technologie. Dit wordt verzorgd door studenten van de Pabo te Emmen. Het thema zal zijn: De Stad. Wat 

kom je in een stad tegen aan wetenschap en technologie? Dit proberen de studenten tijdens deze dag de 

kinderen te laten ervaren. Vanaf 13.30 uur is er ook gelegenheid voor de ouders om in de school te komen 

kijken wat de kinderen gemaakt en gedaan hebben.   

Met vriendelijke groet, 

Arend Blok 

 

Oud papier vrijdag 4 november 

Op 4 november gaan we van start met het ophalen van oud papier op de nieuwe  manier  

We verwachten de helpers om 17.45 op school. 

Vanaf 17.30 staat de koffie klaar. 

 

Succes en bij voorbaat dank! 

 

Leerlingenraad en schoolplein 

De leerlingenraad is de afgelopen periode weer in overleg geweest. We hebben samen besloten dat we 

gaan proberen te kijken naar het schoolplein en de inrichting daarvan. Dat gaan we niet alleen met de 

leerlingenraad doen, maar ook met het team,  ouders, het bestuur. Kortom: we willen het goed aanpakken 

met elkaar. Binnenkort zult u daarvan meer informatie ontvangen. 

 

Klankbordbijeenkomst 

Als school wil je graag weten wat er speelt bij ouders, welke zaken er misschien besproken zouden moeten 

worden en waarover je misschien meer informatie moet verstrekken. In het verleden was er een aantal 

keren per jaar overleg met de schoolcommissie over allerlei lopende zaken. Over de ontwikkelingen op de 

school en ook over bijvoorbeeld de besteding van de opbrengsten van het oud papier. Samen met de 
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schoolcommissie (die dit jaar is opgehouden te bestaan, omdat Scholengroep Perspectief van een 

vereniging in een stichting is veranderd) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een aantal 

klankbordbijeenkomsten organiseren.  

Aanstaande donderdag 3 november van 19.00 – 20.00 uur is er op school zo’n bijeenkomst. Niet al te lang, 

informeel, met een kop koffie en een plak koek met elkaar bespreken wat er zoal speelt. We hebben het 

niet over individuele kinderen, maar over algemene zaken die wellicht wat meer aandacht behoeven. Het is 

geen formeel overleg zoals een MR-overleg, maar puur een overleg tussen directeur en de aanwezige 

ouders. Ik stel met voor dat het zo kan zijn dat ik een lijstje kan maken met zaken waarover ik vervolgens 

met het team (of anderen) aan de slag kan/in gesprek kan. 

Deze keer is het op een avond, een andere keer kan het ook overdag zijn. Iedereen is welkom, het is niet de 

bedoeling dat er een vaste samenstelling ontstaat (Je wordt niet lid van de klankbordgroep of zo.)Je wordt 

ook niet gestrikt voor allerlei vrijwilligersactiviteiten of werkgroepen.  We zitten op het 

bovenbouwleerplein (de hal).  

Welkom dus op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 

 

Jack Lubberman 

 

Trefwoord 

 
In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot en met week 46 
 

Week 44 t/m 46 (31 oktober t/m 18 november): Doelgericht 
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de 
zinvolheid van doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33). 
BEELDVERHAAL JACOB EN ESAU 
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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: 

• Besef van de ander  

• Complimenten geven  

• Aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren  

• Positief communiceren  

• 10/10 31-okt t/m 11-nov  

• Besef van jezelf  

• Werken aan zelfvertrouwen  

• 24/10 14-nov t/m 25-nov 
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