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De zomer lijkt voorbij… 
 

Het is inmiddels 18 november. “De zomer lijkt voorbij” lijkt een tamelijk vanzelfsprekende zin op deze 

datum. Toch hebben we gezien dat het dit jaar wel anders is dan we gewend zijn. Vorige week 

zaterdagmiddag kon je nog in de tuin zitten te genieten van het zachte weer. Daarnaast zijn er meer dingen 

anders dan we gewend zijn. Je wordt niet echt vrolijk van de gebeurtenissen die zich op het wereldtoneel 

afspelen. Her en der zijn er zaken aan de hand waar die tot nadenken stemmen. 

Gelukkig zijn er ook zaken die op een positieve manieranders zijn dan we de laatste tijd gewend zijn. 

De komende periode zijn natuurlijk de verjaardag van Sint Nicolaas een de orde en uiteraard de geboorte 

van Jezus Christus met Kerst. Voor het eerst sinds enkele jaren kunnen we deze zaken weer op de manier 

vieren zoals we gewend zijn.  Met de Kerstviering bijvoorbeeld met alle kinderen weer samen op het 

leerplein. We gaan nog niet in deze Lindenkrabbels de details onthullen, maar gelukkig is “samen” weer aan 

de orde bij de vieringen. 

Zo willen we ook na de Kerstvakantie het nieuwe jaar starten met een Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook daar 

onthullen we nog niet de details van, maar noteer de datum van dinsdagmiddag 10 januari alvast in de 

agenda. 

In deze Lindenkrabbels ook een oproep voor hulpouders voor onze komende Bibliotheek op school. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Namens het team, Jack Lubberman. 

Agenda 

22-11  19.00 uur: Activiteitencommissie 
23-11 Bont kwartiertje groep 1-2 vervalt en wordt verplaatst naar een nader moment. Ouders van deze 

groepen ontvangen nog bericht hierover. 
30-11 Hele dag studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
2-12 OPA Oud Papier Actie  
5-12 Sinterklaas op school. 
 Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij.  
 Groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 vrij.  
9-12 Lindenkrabbels 5. 
14-12 9.00 Klankbordgroep. 
22-12 Alle kinderen om 12.00 vrij.  
 17.00 alle kinderen weer op school voor de Kerstviering. 
 19.00 zijn alle kinderen vrij. 
23-12 Alle kinderen om 12.00 vrij: Kerstvakantie. 
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Bibliotheek op school 

Wie helpt ons? 

Met ingang van januari zal de “Bibliotheek op school” draaien op 
school. Alle leesboeken van de school worden dan opgenomen in 
de bibliotheek die op het leerplein komt. Niet alleen alle 
leesboeken die de school al heeft, maar ook allerlei nieuwe 
leesboeken die door de bibliotheek worden aangeleverd en die 
regelmatig worden aangevuld. Alle kinderen worden dan 
automatisch (gratis) lid van de openbare bibliotheek en met hun 
leespas kunnen ze uit de schoolbibliotheek boeken lenen. De 
kinderen kunnen dan een aantal keren per week naar de 
“Bibliotheek op school” gaan en kunnen daar een boek lenen. De 
boeken worden gecodeerd volgens het systeem dat ook in de 
bibliotheken worden gebruikt. 

Nu zijn wij op zoek naar ouders die willen 
helpen bij het uitlenen. Alle boeken die worden 

uitgeleend, moeten in het uitleensysteem komen te staan. 
Daarvoor willen we ouders vragen. De ouders leren dan te 
werken met het uitleensysteem op de laptop die daarvoor is. 
Daarnaast hebben we ook ouders nodig die de kinderen helpen 
bij het uitzoeken van de boeken. 

Heeft u zin om ons te helpen, meld u dan aan bij 
directie.lindenborgh@sgperspectief.nl   

We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een informatief overleg. Misschien 
kunnen we dan afspreken dat we u leren om de boeken in te voeren, etc. 

 

 
  

mailto:directie.lindenborgh@sgperspectief.nl
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Oud Papier 

Vrijdag 4 november was de eerste keer dat we op de nieuwe manier (ouders die meelopen volgens het 
rooster) draaiden met het ophalen van oud Papier. Het schema werkte goed, alle ouders waren enthousiast 
over het ophalen. We zijn er blij mee. Bedankt! 

De volgende OPA-actie is op vrijdag 2 december. Houdt u “uw”rooster in de gaten? 

Datum  
2 december 
2022 

    

 Parkroute Kanaalroute Nieuwbouw Oudbouw 

Lopers: Mark van Klinken Rudie Bergman Johnny Venema Martijn 
Warmerdam 

 Dennis van Klinken Rick Jipping Mark ter Veer Jack Mulder 

Bijrijders: Gerwin Mol Johan Hulshof?  Sebastiaan 
Scholte 

Arnold is 
achterwacht 

    

 

 

Trefwoord 

 
In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot en met week 49 
 

Week 47 t/m 49 (21 november t/m 9 december): Verbonden  
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Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? 

Wat brengt ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  

Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44). 

 

 

 

 

 

 

Kwink 

  
14-nov t/m 25-nov: 
Besef van jezelf  

Werken aan zelfvertrouwen  
 
28-nov t/m 9-dec: 
Besef van de ander  
 
Ontdekken en vieren van verschillen 
Verschillen tussen klasgenoten herkennen en waarderen  
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