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De kop is eraf… 
De eerste 4 schoolweken zitten er al weer op. Inmiddels heeft het weer – na een lange warme zomer 

– langzamerhand het karakter van “herfstachtig “gekregen. Op school zijn de eerste 

informatieavonden al achter de rug. De komende weken volgen er nog enkele groepen. De eerste 

hoofdstukken in de verschillende boelen zijn al weer doorgewerkt en de eerste toetsen zijn al weer 

achter de rug. Ondertussen zijn we druk in de weer met de “Gouden weken”. We maken in de 

groepen en met elkaar weer afspraken over hoe we het best met elkaar samenwerken. De eerste 

cursusmiddag voor het team is al geweest en op dinsdag 4 oktober is er al weer de eerste 

studiemiddag. Het team gaat dan in de ochtend aan de slag met de manier waarop we met het 

vakgebied rekenen aan de slag gaan. In de middag gaan we met elkaar in gesprek over werkwijze bij 

het omgaan met ons aanbod voor mee- en hoogbegaafde kinderen. 

Maar eerst gaan we komende vrijdag 30 september feestvieren op school. 

Juf Wubs was onlangs 25 jaar juf.! Dit jubileum gaan we met alle kinderen en meesters en juffen 

vieren op school. Ik vertel in deze Lindenkrabbels niets over de invulling van de dag, wat dat is een 

grote verrassing voor juf Wubs. 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan er uiteraard een fantastische dag van maken! 

Namens het team, Jack Lubberman. 
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Informatieavonden 

De eerste informatieavonden zijn geweest. De komende week zijn nog groep 3 en 4 aan de beurt. De 
infomratieavond voor groep 6-7 volgt op een later moment i.v.m. de afwezigheid van juf Lubbers 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 3 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 4 
We vinden het erg prettig om alle ouders te ontmoeten tijdens deze avonden. We beginnen met 
inloop voor een kop koffie om 18.45 en om 19.00 starten we met de informatieavond. 
Wees welkom! 
 

Agenda: 

• Maandag 26-9 om 16.00 gaat Parro open. Schrijft u zich in voor een contactmoment met de 

leerkracht van uw kind? 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 3 en groep 4 

• Woensdag 28-9 om 9.00 uur is de eerste klankbordgroep-bijeenkomst. De bijeenkomst is 

voor ouders die graag willen meedenken over de ontwikkelingen op school. Niet te 

verwarren met de medezeggenschapsraad, die heeft formele bevoegdheden en 

verplichtingen. Ook niet te verwarren met de activiteitencommissie die bij activiteiten op de 

school helpen. Wilt u meepraten over waarmee we bezig zijn en over wat u belangrijk vindt? 

Woensdagochtend om 9.00 staat de koffie klaar! 

• Vrijdag 30-9 feest Juf Wubs 

• Vrijdag 30-9 om 16.00 uur sluit Parro. 

• Dinsdag 4-10 zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. 

• Woensdag 5-10 start de kinderboekenweek. 

• Woensdag 5-10 is ook de dag van de leraar. 

• Vrijdag 7-10 is er weer de Oud Papier Actie. Deze keer zorgt het team voor de bemensing. De 

meesters en juffen klimmen op de vrachtauto’s en komen langs om het papier te halen. 

• Woensdag 12-10 is de fietscontrole voor groep 5 tot en met 8 

• Vrijdag 14-10 is de afsluiting van de kinderboekenweek. 

• Maandag 17-10  tot en met vrijdag 21-10 is het herfstvakantie. 

• Dinsdag 25-10 is er weer de luizencontrole 

• Woensdag 26-10 is er het Bont Kwartiertje voor groep 3. De kinderen van groep 3 

presenteren dan aan alle andere kinderen hun “kunsten”. 

• Vrijdag 28-10 De volgende Lindenkrabbels 



 

 Lindenkrabbels nr. 2  23 september 2022 

 

 

Oud Papier 

Zoal u boven hebt kunnen lezen, gaat op de komende eerste vrijdag van de maand (7 oktober) het 

schoolteam aan de slag met het ophalen van oud papier. 

Het is de bedoeling dat we voor de rest van het schjooljaar ouders gaan inroosteren met het verzoek 

1 of 2 x per jaar mee te lopen met het ophalen van oud papier. Tot nu toe geberut dit altijd door een 

vaste groep ouders. Een aantal van die ouders heeft nu kinderen in groep 8 en zal na dit schooljaar 

de school verlaten. Er is noodzaaak om een andere manier te gaan regelen. 

Dat betekent dat we dan van u vragen om op één of twee vrijdagen ongeveer 17.00 tot ongeveer 

20.00 uur mee te helpen. We zullen u indelen en hopen uiteraard op uw medewerking.  

Van de opbrengst van het oud papier bekostigen we veel extra’s. De schoolreizien worden er 

bijvoorbeeld voor een groot deel van betaald. Hierdoor kunnen we die eigen bijdrage zo laag 

houden. Iedereen heeft er dus baat bij. Samen moeten we het doen en vele handen maken licht 

werk, etc.  U kent de spreuken wel. Het komt er op neer dat we van u als ouder vragen om ons hierbij 

te helpen.  

In de komende periode zult u hierover meer informatie krijgen. 
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E-waste 

Groep 8 is begonnen met het E-waste Race project. U hebt hier ongetwijfeld al iets over gehoord of 

gelezen in de Kanaalstreek. Alle leerlingen van de groep hebben een folder meegekregen met 

informatie over dit project, maar ook de vraag om te helpen om zoveel mogelijk apparaten te 

verzamelen. In de bijlage vindt u een brief met verdere informatie, maar ook met een aantal 

veiligheidsregels. We hopen dat iedereen wil meehelpen om de actie te doen slagen. Alvast bedankt 

voor uw medewerking. 

 

Trefwoord 

 
In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot en met week 43. 
 

Week 37 t/m 39 (12 september t/m 30 september): Zoektocht 
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en 
tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
 
Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (3 oktober t/m 28 oktober): Jij of ik? 
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, 
macht en inschikken. 
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25). 
  
Bijbelverhalen onderbouw: 
Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee naar de stad van vrede?’ 
(Psalm 122). 
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Psalm 126 ‘Een lied van troost bij verdriet’ (Psalm 126); Psalm 23 ‘Hij zorgt goed voor mij’ 
(Psalm 23). 
  
Bijbelverhalen middenbouw: 
De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8). 
De opa van Levi (3) (Psalm 23); De opa van Levi (4) (Psalm 126). 
  
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8). 
Schaap en herder (Psalm 23); Het komt goed (Psalm 126). 
  
 

 
 

Kwink 

  

In de komende periode werken we met Kwink, onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

15/8 26-sep t/m 7-okt 

• Tot rust komen als je boos of verdrietig bent  

• Tot rust komen als iets je te veel wordt  

OB: De zelfontspanner  

MB/BB: De oversteektechniek x 4  

 

10-okt t/m 14-okt 24-okt t/m 28-okt  

• De ander duidelijk maken wat je van hem verwacht  
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Bijlage: brief over de E-waste Race. 

Wij doen mee aan de E-waste Race! 

Op maandag 5 september was de aftrap van de E-waste race van de gemeente Stadskanaal. 
Bij de aftrap waren wethouder Goedhart Borgesius en John Walters van de gemeente 
Stadskanaal en rayonmanager Dennis van Klinken van Pre Zero aanwezig. In de gemeente 
Stadskanaal en de gemeente Borger-Odoorn doen 10 scholen mee aan de inzamelingsactie. 
Deze 10 basisscholen gaan de strijd aan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. 
De groep die de meeste apparaten weet te verzamelen, wint een schoolreis naar Nemo in 
Amsterdam. De E-waste Race vindt plaats van maandag 12 september tot en met 
donderdag 6 oktober 2022.   
 

Wat gaan we verzamelen? 

Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een stekker 
of een batterij. Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. 
Apparaten mogen niet groter zijn dan 50cm bij 50cm (niet groter dan het tafelblad 
van een schoolbankje). 

● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van 
bedrijven is niet toegestaan!  

● Het is niet toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen. 
 

Enkele veiligheidsregels 

Leerlingen mogen ‘langs de deuren’ om zo veel mogelijk e-waste te verzamelen. 
Onderstaande veiligheidsregels en brandveiligheidsregels worden tijdens de gastles 
uitvoerig doorgenomen met de leerlingen. Wij vragen u om hier op toe te zien. 
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● Leerlingen mogen alleen met uw toestemming op pad om in de straat/wijk 
apparaten op te halen. 

● Leerlingen mogen nooit alleen op pad om ‘langs de deuren te gaan’. Dit moet in 
tweetallen en bij voorkeur in het bijzijn van een volwassene.  

● Leerlingen mogen nooit bij vreemden het huis betreden. 
● Zorg dat het verzamelde e-waste niet nat wordt. 
● Ga voorzichtig met de apparaten om. Zorg dat deze geen harde klappen te verwerken 

krijgen. Laat kinderen er nooit mee gooien, het stuk maken of het open schroeven.   
● Activeer nooit ingezamelde apparaten en steek nooit stekkers in het stopcontact. 

 

Heeft u nog e-waste thuis liggen? Neem het mee naar school! Wij hopen zo veel mogelijk 
e-waste te verzamelen. Dat is goed voor het milieu en wie weet winnen wij een schoolreis! 

De spullen worden verzameld in blauwe containerbakken die in het fietsenhok staan. Wilt u 
het daarbij zetten. Het moet eerst geregistreerd (puntensysteem) worden, voordat het in de 
bakken gezet wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

 


