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De eerste Lindenkrabbels in het nieuwe jaar! 
We zijn weer lekker aan de slag in het nieuwe jaar. Binnenkort zijn de toetsweken al weer aan de orde, 
maar ondertussen doen we ook veel leuke dingen op school. 
Zo gaan de groepen 1 en 2 op 24 januari naar Theater Geert Teis in Stadskanaal voor een mooie 
voorstelling. 

Afgelopen dinsdag hadden we onze 
nieuwjaarsinloop waar veel ouders en kinderen zijn 
geweest. Er zijn heel veel boeken (ongeveer 400) 
voor een klein bedrag meegegaan. 
Het was een erg gezellige avond waarin we van 
veel ouders hoorden dat het fijn is om elkaar op 
deze manier weer eens te ontmoeten na een 
aantal corona-jaren waarin dit soort 
bijeenkomsten niet mogelijk waren.  
Ook het team en de activiteitencommissie waren 
erg in hun nopjes met de ontmoeting en 
belangstelling deze avond. 
 
We hebben er nog steeds veel boeken . We gaan 
nog een keer een moment organiseren waarop we 
ouders/kinderen de gelegenheid geven hun slag te 
slaan. Hierover volgt dan nog wel bericht. Ook 
hebben we geconcludeerd dat een dergelijke 
gezellige informele avond de moeite waard is. 

Goed om nog eens een keer iets dergelijks te organiseren dus! 
 
“Een goed begin is het halve werk” zegt een bekend gezegde. We gaan ons best doen op deze positieve 
manier door te gaan. 
We wensen iedereen een voorspoedig 2023! 
 
Namens het team, 
Jack Lubberman 
 

Ingezamelde kleding naar de kledingbank  
 
Op donderdag 22december hebben we de winterkleding die we in de week voor Kerstmis hebben 
ingezameld, naar Kledingbank Maxima in Winschoten gebracht. Kledingbank Maxima heeft vestigingen in 
Winschoten, Veendam, Sappemeer, Groningen, Winsum, Grootegast en Appingedam. Mensen met een 
klein inkomen kunnen er gratis kleding krijgen. 
De mensen waren er uiteraard erg blij mee. Ook de nagekomen kleding is en wordt bij Maxima afgeleverd. 
Bedankt voor al uw giften! 
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Voor meer informatie: https://www.kledingbankmaxima.nl/  
 

 
Agenda komende periode 
 

Donderdag 19-1 Groep 3 Excursie  en themadag  
Donderdag 19 januari staat voor groep 3 in het teken van ‘Houtbewerking’! In 
de ochtend maken de kinderen kennis met prachtige voorwerpen gemaakt van 
pallethout en gaan de kinderen zelf een pallet uit elkaar halen. In de middag 
gaan we een bedrijf bezoeken in Mussel, dat heet ‘Zorg in Hout’. Dit is een 
houtbewerkingsbedrijf waar de meest prachtige dingen worden gemaakt van 
oude pallets. Het bedrijf heet ‘zorg’ in hout, omdat het een 
dagbestedingsbedrijf is. Het bedrijf gaat uit van de mogelijkheden van de 
mensen en niet van de beperking, waarbij ook Christelijke normen en waarden 
belangrijk zijn en een leidraad vormen in de dagelijkse bezigheden.  
Deze excursie is een opdracht van de opleiding van juf Christa van der Laan en 
haar medestudent. In het kader van Wetenschap en Technologie worden de 
kinderen door bedrijvenbezoeken enthousiast gemaakt voor verschillende 
beroepen.  
De kinderen worden door Juf Christa van der Laan, een medestudent van haar 
en de begeleiding van het bedrijf rondgeleid tijdens de excursie. Zo kunnen de 
kinderen kennismaken met houtbewerking. 

 

https://www.kledingbankmaxima.nl/
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Dinsdag 24-1  10.45:  Groep 1 en 2 hebben een voorstelling in Theater Geert Teis in  Stadskanaal. 
We nemen nog contact op met de ouders van de groep, want we hebben nog wel 
vervoer nodig. 

 
Donderdag 26-1  17.00:  MR-vergadering 
 
Vrijdag 3 februari:  OPA Oud  Papier Actie 
 
 
 
 

OPA Oud Papier Actie  
 
Sinds begin van dit schooljaar worden bij de OPA-actie  beurtelings verschillende ouders ingezet. 
Dit loopt in grote lijnen heel goed. Een enkele keer is iemand eens vergeten dat hij/zij aan de beurt was, 
maar een  simpel herinneringstelefoontje  zorgt er voor dat het goed komt. 
Dit moet ook, want we zijn er avond alle 12 mensen hard nodig. Als we te weinig hebben, kunnen we niet 
alle routes  bedienen en  da n blijft er papier langs de route staan. 
Gelukkig is dat dus niet aan de orde.  Een compliment voor de vrijwilligers is dus dik aan de orde! 
Hierbij het schema voor de volgende OPA, op vrijdag 3 februari. 
 
 
  
Datum   
3 februari 2023  

        

  Parkroute  Kanaalroute  Nieuwbouw  Oudbouw  

Lopers:  Dave van Leeuwen  Gerwin Schuiling  Patrieck Poker  Wim Verheijen  

  Rob Dieters  Rob van ‘t Hof  Richard Nieboer  Richard Westenbrink  

Bijrijders:  Johan Hulshof  Erik Smit   Witze Crusenaire Johan Marquering  

 Achterwacht  Arnold Plaatje       

  
 
Hebben we een vergissing gemaakt? Laat ons dat dan tijdig even weten. Mail dan naar 
directie.lindenborgh@sgperspectief.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie.lindenborgh@sgperspectief.nl
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Trefwoord  

  
In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot en met week 4  
  

Week 2 t/m 4 (9 januari t/m 27 januari): Zorgen 

Inhoud: Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. Over dilemma’s en vragen 
waar je voor kunt komen te staan. 

Bijbel: Het verloren muntje, het verloren schaap, de verloren zoon (Lucas 15); De vrouw die Jezus 
aanraakte, het dochtertje van Jaïrus (Lucas 5). 

BEELDVERHAAL HET SCHAAP DAT TERUGGEVONDEN WERD 

 
Kwink  
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In de periode van 9 januari tot en met 20 januari: 

- Relaties hanteren  
- Vriendschap verkennen  
- Laten zien waar je voor staat als er gepest wordt  

 
In de periode van 20 januari tot en met 3 februari: 

- Keuzes maken  
- Eerlijk zeggen als er iets mis is gegaan  
- Weten wat je kunt doen als er iets mis is gegaan  

 
 
Volgende Lindenkrabbels is op vrijdag 3 februari. 


