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Van de donkere dagen voor Kerst naar het feest van het licht. 

We kennen in Nederland veel uitdrukkingen. Een ervan is: de donkere dagen voor Kerstmis. Tja denk 
je dan, het zal wel. In november- en decemberdagen worden de momenten dat het licht is steeds 
korter. We naderen het punt waarop de zon het verste weg staat van het noordelijk halfrond. Zo’n 
beetje rond Kerstmis draait dat punt om en gaan we weer naar meer zonuren per dag. 
Natuurlijk zijn de dagen rond Kerstmis donker! Toch hebben we daar met zijn allen wat op 
gevonden. We versieren ons huis en onze tuin met lichtjes. In huis wordt met kaarsen en (led)lichtjes 
een sfeer van gezelligheid gemaakt. Prachtig om te zien, …. als het donker is…… Toch denken we bij 
donker vaak aan somber, aan onheil, aan niet aantrekkelijk om te zijn. Op de een of andere manier 
geven de donkere dagen ons mooi de kans om licht te zien. We hoeven alleen maar onze ogen te 
gebruiken. Loesje zegt: het was zo donker dat ik alleen maar lichtpuntjes zag. 
 
Wanneer het helder licht is vallen er geen lichtpuntjes op. Nu is het natuurlijk niet zo dat je juist 
daarom wenst dat het donker is, zodat je lichtpuntjes kunt zien! Maar misschien kunnen we er ons in 
deze dagen bewust van zijn dat wijzelf voor lichtpuntjes kunnen zorgen. Dat kan door lichtjes aan te 
maken, maar ook door aan acties mee te doen die ervoor zorgen dat mensen die in donkere tijden 
leven wat aangereikt kan worden wat voor hen een lichtpunt is. Want hoe de gezelligheid rond de 
donkere dagen ons via reclames mee ingegeven wordt, Kerstmis is óók de geboorte van een kind, 
dat volwassen geworden, de ellende van mensen in ons gezichtsveld plaatst. 
 
Het kerstverhaal is voor ons het verhaal van het licht: 
In de tijd van keizer Augustus moesten alle mensen op weg om zich te laten inschrijven. Jozef en 
Maria gingen ook op weg, van het stadje Nazareth helemaal naar Bethlehem. Toen ze daar kwamen, 
was er geen plaats in de herberg. ‘Er is wel een stal,’ zei iemand tegen ze. ‘Daar mogen jullie 
vannacht wel blijven.’ Jozef en Maria gingen naar de stal, waar ze een bed maakten in het stro. Daar, 
in die nacht, werd Jezus geboren. Hij is de Zoon van God, de redder van de mensen. Een koningskind. 
Maar Hij lag gewoon in een kribbe, een voederbak van de dieren. Een stukje verderop zaten herders 
in het veld. Zij zagen plotseling een licht. Er kwam een engel die vertelde: ‘Vandaag is de Messias 
geboren.’ Er kwamen nog meer engelen, die zongen over vrede op aarde. De herders gingen meteen 
op weg om te zien wat er gebeurd was. Die nacht stak God een licht aan in de wereld. Het begon 
klein, met een kind in de kribbe. Maar zijn komst zou de hele wereld lichter maken. Zo werd een 
klein geschenk het allergrootste geschenk voor de wereld. 
(Als bijlage voegen we een uitgebreider versie van het Kerstverhaal van “Alles Kidz” toe.) 
  
Voor ons is het dus de tijd dat we uitzien naar een nieuwe toekomst. Dat vieren we ook met de 
kinderen op school, onder meer tijdens de Kerstviering op donderdag 22 december. 
 
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een goed begin in 2023! 
 
 

Namens het team, Jack Lubberman. 
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Agenda 

In deze agenda staan de algemene zaken met betrekking tot de school. Houd u de weekbrief van de 
groep van uw kind steeds in de gaten voor specifieke informatie? 
 
Woensdag 14-12: 

• Hele dag: Ludieke kerstkledingdag. Deze woensdag nodigen we iedereen uit om zo veel   op   
school te komen in ludieke kerstkleding. Het mag een mooie (of juist foeilelijke)        kersttrui 
zijn, glitters, kerstballen in de oren, etc. 

• 9:00 uur: klankbordbijeenkomst. We hebben een koffiemoment waaraop we graag ouders 
verwelkomen om met elkaar te praten over de zaken die zoal op school spelen. Of het nu gaat 
over  

- hoe onze kinderen met social media omgaan, + 
- over het schoolplein,  
- over van alles en nog wat dat verband houdt met de school. 
Gewoon met elkaar van gedachten wisselen onder het genot van een kop koffie/thee en een 
plak koek. Wees van harte welkom! 

 
Woensdag 21-12: 

• 10:00 Bijeenkomst voor de ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij de bibliotheek. 
 
Donderdag 22-12: 

• 12:00 alle kinderen zijn vrij (tot 17.00 uur) 

• 17:00 alle kinderen zijn weer op school voor de kerstviering  

• 19:00 alle ouders halen hun kind weer op uit de klas/op school 
 
Vrijdag 23-12: 
12:00 alle kinderen zijn vrij. De kerstvakantie begint! 
 
Zaterdag 24-12-2022 tot en met zondag 8 januari 2023: Kerstvakantie! 
 

Luizen 

Het is weer het seizoen van de wame mutsen, wanten, etc. Dat is ook de periode dat er altijd weer 

extra kans is op luizen die een warm plekje opzoeken. Wij willen u dan ook vragen om de haren van 

uw kind elke dag te controleren en te wassen met de goede shampoo.  Na kerstvakantie is er op 

dinsdag weer de luizencontrole. We willen ook graag nu de kans zo kein mogelijk houden. 
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Bibliotheek op school 

De oproep in de vorige Lindenkrabbels heeft maar liefst 8 reacties van 
enthousiaste ouders opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee. 

We nodigen deze ouders uit voor een eerste overleg op woensdag 21 december 
om 10.00 uur op school. Na de kerstvakantie gaat de ”bieb op school” draaien!  
  

 

Directie 

Regulier was ik 3 dagen per week op De Lindenborgh. De 4e dag (meestal vrijdag) werkte ik op het 

bestuursbureau en de 5e dag (maandag was ik vrij). Omdat onze bestuurder Rob Brunekreeft ziek is 

(corona) heeft de directeur van CBS Het Gebint in Sellingen tijdelijk taken van hem overgenomen. Zij 

deed dit al structureel al 3 dagen per week. Daarnaast was zij 2 dagen per week directeur van CBS 

Het Gebint. Haar huidige takenpakket valt niet te combineren met de directietaken van haar school. 

Met ingang van 1 december ben ik directeur ad interim van Het Gebint. Omdat die taak 2 dagen 

inzet per week vergt en de Lindenborgh 3, valt dit uitstekend te combineren. De tijd zal leren hoe 

lang dit zal duren. 

Jack Lubberman 

Oud Papier 

De volgende OPA-actie is op vrijdag 6 januari. Houdt u “uw” rooster in de gaten? 
  
  

 

 

 

 

 

Datum   
6 januari 2023  

        

  Parkroute  Kanaalroute  Nieuwbouw  Oudbouw   
Arnold Plaatje  Henk 

Middelkamp  
Jan Komies  Bart Dijks  

  Erik Smit  Hans Heringa  Derk Mulder  Johann 
Marquering   

Norbert 
Duinkerken  

Ronny 
Kanninga  

Martin 
Boonstra  

Adriaan 
Toebak  
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Trefwoord 

In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot 
en met week 51. 
Week 50 en 51 (12 t/m 23 december): Klein beginnen 

(Kerstmis)  

Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe 

kan een klein begin uitgroeien tot iets groots? 

Bijbel: Geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2). 

De Kerstviering met uiteraard het Kerstverhaal. 

Kwink 

  

 
 
 
 
 
 
 
Doorzetten in moeilijke situaties. 

 

 

 

 

Op zaterdag 17 december aanstaande wordt in Stadskanaal de inmiddels traditionele Kerstwandeling 
georganiseerd. Deze start vanuit de Semsstraatkerk. Wandelend door verschillende taferelen wordt 
het kerstverhaal uitgebeeld. De sfeer wordt verhoogd door de aanwezigheid van verschillende 
muziekgroepen. Om warm te blijven is er chocolademelk en glühwein.  
 
Iedereen is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
U kunt starten om 18.00, 18.10, 18.20 en 18.30 uur. 
 

De volgende Lindenkrabbels verschijnt vrijdag 13 januari  
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Het kerstverhaal voor kinderen 
Naar: Bijbel voor kinderen, Marianne Busser & Ron Schröder Pieter van Winden  
Illustraties: Richard Feld (uit: Engelenhuis)  

 
Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden twee mensen die veel van elkaar hielden. 
Ze heetten Jozef en Maria. Jozef was timmerman en Maria werkte in hun huis.  
Jozef en Maria waren erg gelukkig met elkaar. En ze werden nóg gelukkiger toen ze merkten dat ze 
een kindje zouden krijgen. Ze wisten dat het een bijzonder kind zou zijn. Een kind dat vrede ging 
brengen aan alle mensen.  
Dat hadden Jozef en Maria niet zelf bedacht: een engel had het Maria verteld. Hij kwam als 
boodschapper van God . Hij had ook gezegd dat ze het kindje Jezus moesten noemen.  

 

Ga naar Bethlehem! 
Op een dag hoorden Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem moesten gaan. Keizer Augustus, de 

hoogste baas van het land, had dat gezegd. Iedereen moest teruggaan  
naar de plaats waar hij geboren was. Jozef en Maria moesten daarom 
naar Bethlehem reizen. 
Hoe moet dat nou? dacht Maria. Ik kan zo’n lange reis nu toch niet 
maken? We moeten de hele weg lopen. Dat is veel te zwaar met zo’n 
dikke buik.  
Op een avond zei ze tegen Jozef: ‘Wat zou er gebeuren als we gewoon 
níet gaan?’ 
‘Dan komen we in de gevangenis’, zei Jozef met een zucht. ‘Als de 
keizer zegt dat we moeten gaan, dan moet het. Het is nou eenmaal 
niet anders.’ 
‘Maar ik kán het niet!’ riep Maria met tranen in haar ogen. ‘Ik ben zo 
moe, en ons kind kan elk moment geboren worden. Straks gebeurt 
het zomaar onderweg. En wat moeten we dan doen?’ 

‘Ik bedenk wel iets’, zei Jozef troostend. ‘Ga jij nu maar slapen.’ 

Op reis naar Bethlehem 
Die avond telde Jozef hoeveel geld ze nog hadden. Het was maar weinig. Alleen als ze heel zuinig 
zouden zijn, konden ze misschien een ezeltje kopen. Dan zou Jozef lopen en kon Maria op het ezeltje 
zitten. De volgende morgen stond Jozef vroeg op om een ezel te zoeken. Maria pakte ondertussen 
wat spulletjes in. Toen Jozef met een ezel terugkwam, konden ze vertrekken.  
Het was druk op de weg. Heel veel mensen waren onderweg naar de plaats waar ze geboren waren. 
Honderdduizenden mensen. Met paard en wagen, met ossenkarren, op kamelen, op ezeltjes of 
gewoon lopend.  
Na een paar dagen kwamen Jozef en Maria eindelijk in Bethlehem aan. Ze waren doodmoe. ‘Nog 
even volhouden, Maria’, zei Jozef bezorgd. ‘Nog heel even maar.’ 
Maria wilde flink zijn en glimlachte naar Jozef. Hij was zo lief voor haar. De hele weg had hij zonder 
te klagen naast haar gelopen. Maar nu voelde Maria dat haar kind snel geboren zou worden. Ze 
werd een beetje bang. ‘Ik denk dat het gaat gebeuren, Jozef.’ 
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‘Wacht’, zei Jozef haastig. ‘Daar is een soort hotelletje, een herberg. ik zal vragen of er plaats voor 
ons is. Dan hebben we het warm en kan het kindje veilig komen. Maak je geen zorgen. Het komt wel 
goed.’ Maar even later kwam Jozef teleurgesteld terug. ‘De herberg zit al vol’, zei hij. ‘Maar níet bang 
zijn, hoor. Er zijn nog meer herbergen. Er is vast wel ergens plek voor ons.’ 
buiten.’ 

In de stal 
‘Dit moet het zijn.’ Jozef deed de deur van de stal open en keek naar binnen. Achter in de stal stond 
een oude os. Hij hief even zijn kop op toen Jozef binnenstapte. ‘Kom maar, Maria’, zei Jozef. Hij 
maakte een bed van stro en hooi waarin ze kon liggen. Daarna deed hij zijn jas uit, die hij over haar 
heen legde.  
Toen liep Jozef naar buiten. Daar stond het ezeltje nog. ‘Kom jij ook maar binnen’, zei Jozef. ‘Je hebt 
ons zo goed geholpen. Jij zult ook wel moe zijn.’ Hij zette hem bij de os. De os keek naar het ezeltje 
en het ezeltje snuffelde aan de os. Toen begonnen ze allebei rustig te eten van het hooi dat op de 
grond lag. Jozef ging bij Maria zitten en streelde haar haar. Hij was ontzettend moe. 
Ineens keek Maria hem aan. ‘Het komt!’ zei ze. ‘Het kindje komt.’ 

Jezus wordt geboren 
En die nacht gebeurde het. In de oude stal werd het kindje geboren. Maria wikkelde het in een paar 
doeken. Jozef vulde een voederbak met stro en Maria legde het kindje er voorzichtig in. Zo lag het 
lekker warm en zacht. Daarna ging Jozef naast Maria zitten. Hij sloeg zijn arm om haar heen. Samen 
keken ze naar dat kleine mensje. Ze hadden tranen van geluk in hun ogen. Zoiets moois hadden ze 
nog nooit gezien.  
En ze noemden hun kindje Jezus, zoals de engel gezegd had.  

De herders en de engelen  
Terwijl Jozef en Maria vol bewondering naar Jezus keken, waren de herders buiten bij hun schapen. 
Ze moesten goed opletten dat er geen schapen wegliepen en dat er geen wolven in de buurt 
kwamen. Want ze wilden niet dat één van hun schaapjes werd opgegeten. 
 

Opeens stond er een engel naast de kudde. De herders schrokken. Ze hadden 
nog nooit een engel gezien. ‘Kijk nou! Wat is dat?’ 
Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois vertellen. 
Er is vannacht een kindje geboren. Nu lijkt dat natuurlijk niet zo bijzonder, 
maar dít kind is door God beloofd. Iedereen heeft heel lang op hem gewacht. 
Als hij ouder is, zal hij de mensen helpen. Hij zal hun leren wat ware 
vriendschap en liefde is.’ 
Het was een donkere nacht. Tot het opeens licht werd. De herders hoorden 
een groot koor van engelen. Ze zongen om God te bedanken voor het kindje 
Jezus dat die nacht geboren was.  
De herders keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien.  

‘In de verte staat een stal. Ga daar eens kijken,’ zei de engel.  
De herders lieten hun schapen in de steek en gingen meteen op weg. Ze praatten opgewonden met 
elkaar. ‘Zou er echt een kind geboren zijn?’ 
‘Nou ik weet het niet, hoor. Het is allemaal zo gek.’ 

De herders bij de stal 
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Jozef en Maria zaten met hun kind in de stal. Plotseling hoorden ze stemmen dichterbij 
komen. Even later ging de deur open. Een paar herders keken nieuwsgierig naar binnen. Toen 
ze Jezus in de kribbe zagen, liepen ze naar hem toe.  
‘Dus tóch’, mompelden ze. ‘Er is een kind geboren. Zou dit dan het kind zijn waarover de 
engelen zongen?’ De herders werden helemaal blij van die gedachte. Ze keken nog een tijdje. 
Toen namen ze afscheid. Ze moesten snel terug naar hun schapen 

Een ster 
Jozef en Maria bleven in de stal achter; allebei doodmoe, maar heel gelukkig.  
Toen Maria na een poos in slaap viel, ging Jozef naar buiten om water uit de put te halen. Hij 
keek omhoog naar de hemel waar duizenden sterren stonden, grote en kleine. Maar recht 
boven de stal stond de mooiste ster van allemaal. Een grote, heldere ster. 
Hij was zó mooi, dat Jozef er verwonderd naar bleef kijken. Het leek of die ster hem iets wilde 
vertellen. En ineens wist Jozef het zeker: er was iets bijzonders gebeurd die nacht. Iets heel 
bijzonders! 
 

Drie wijze mannen en de ster 
Hoog aan de hemel straalde nog steeds die prachtige ster. Hij was zo helder dat je hem overal kon 
zien. Zelfs in de landen heel ver weg. In één van die landen woonden drie wijze mannen. Ze wisten 
veel van sterren af.  
Op een avond keken ze weer naar de hemel. ‘Moet je kijken!’ riep één van hen. ‘Zie je dat? Wat een 
bijzondere ster.’ Toen zagen de anderen hem ook. ‘Weet je wat dat is? Dat is een koningsster. Nu 
weten we dat er ergens een koning is geboren.’ ‘Is dat echt zo?’ ‘Ja, dat heb ik eens gelezen. Zullen 
we die koning gaan zoeken?’ De anderen vonden dat een goed idee.  
Ze gingen meteen aan de slag. Ze maakten hun kamelen klaar voor de reis. En daarna zochten ze wat 
mooie cadeautjes uit voor de nieuwe koning. Toen gingen ze op weg. Boven hen schitterde de ster. 
Het leek wel of hij de weg wilde wijzen.  
 

De wijze mannen in Jeruzalem 
‘Ik denk dat we in Jeruzalem moeten zijn,’ zei één van de mannen. ‘Daar staat het paleis van 
Herodes, de koning van Israël. Misschien heeft hij een zoon gekregen.’ 
Na een lange tocht kwamen ze bij het paleis aan. ‘Is hier soms een kind geboren?’ vroegen ze. ‘Hoe 
komt u daarbij?’ zei de soldaat die bij de poort stond. ‘Ik weet van niets.’ De drie mannen begrepen 
het niet. ‘En tóch moet er een koning geboren zijn.’ De soldaat haalde onverschillig zijn schouders 
op. ‘Maar niet hier.’ ‘Nou ja. Dan gaan we maar weer.’ 

De wijze mannen gaan naar Bethlehem 
Teleurgesteld stapten ze op hun kamelen. ‘Wat doen we nu? Zullen we maar teruggaan?’ ‘Nee!’ riep 
één van de mannen. ‘Kijk eens naar de ster. Hij beweegt!’ Verbaasd keken ze naar boven. Langzaam 
schoof de ster langs de hemel. En zo snel als ze konden, reden de mannen de ster achterna. 
Boven een kleine stal bij het plaatsje Bethlehem bleef de ster stilstaan. ‘Zou het hier zijn? Dat kan 
toch niet? Wat moet een koningskind in en stal?’ ‘Laten we toch maar gaan kijken.’ Ze stapten van 
hun kamelen en liepen naar de stal. Ze deden de deur open. En toen zagen ze het pasgeboren kindje. 
Het lag in een voederbak, een kribbe. De mannen knielden voor de kribbe neer. Ze wisten het alle 
drie zeker. Dit was het kind dat ze zochten. Het was geen gewoon koningskind. Het was een kind van 
God, dat gekomen was om de mensen te helpen. De mannen stonden op. Ze feliciteerden Jozef en 
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Maria en gaven de cadeautjes: wierook, mirre en goud. Daarna gingen ze terug naar hun eigen land. 
Ze waren blij dat ze dit meegemaakt hadden 
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