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Het eind van de winter in zicht? 
 
Het voorjaar is in aantocht. Als je naar buiten kijkt en de temperatuur voelt, lijkt het eerder herfst, maar de 
kalender liegt niet. 
Met het voorjaar in aantocht is het altijd een drukte van belang in de school. In januari zijn de 
middentoetsen altijd aan de beurt. Vervolgens komen de oudercontactmomenten en de rapporten. 
Ondertussen zijn er weer allerlei excursies en voorstellingen en speelt er van alles: 
We hebben volgende week weer een klankbordbijeenkomst (wees welkom!), 
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de MR. 
De schoolmaatschappelijk werkster gaat binnenkort starten bij ons. 
De bibliotheek op school zal feestelijk worden geopend op dinsdag 21 februari 
In deze Lindenkrabbels informatie over veel verschillende zaken die de moeite van het lezen waard zijn. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Namens het team, 
Jack Lubberman 
 

MR-verkiezing  
Vacature medezeggenschapsraad 

Op school nemen ouders deel in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat 
uit 2 teamleden (Gea Lubbers en Margriet Fennema) en 2 ouders (Kobus Zoutman en 1 vacature) 

Wat doet een MR? 

De MR bestaat uit medewerkers en leerlingen van de school en uit ouders. De MR denkt mee met de 
school, toetst de besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is 
medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van 
het onderwijs.  
 
Wat zijn de bevoegdheden van de MR? 

Wanneer de directie besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In 
bepaalde gevallen heeft de directie de instemming of het advies van de MR nodig. In de Wet 
medezeggenschap op scholen (Wms) en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR 
omschreven.   
 
Waarom zou u in de MR gaan? 

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. U bent nauw betrokken 
bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het 
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team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Er vinden ongeveer zes vergaderingen per jaar 
plaats. De momenten worden in overleg bepaald. U krijgt vooraf stukken toegestuurd, die u kunt 
doornemen ter voorbereiding en u kunt uw vragen stellen en/of mening hierover geven in de vergadering. 
Als ouder neemt u drie jaar deel aan de ouder-geleding. In verband met het afscheid van één van de ouders 
zijn wij op zoek naar een geïnteresseerde kandidaat die graag meedenkt over allerlei zaken die betrekking 
hebben op de school en het onderwijs van uw kind.  
 
Belangstelling? 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door vóór 23 februari een mail te sturen naar de leden van de 
MR:  
Kobus Zoutman (kobuszoutman@gmail.com ) en/of   
Margriet Fennema (margriet.fennema@sgperspectief.nl) of naar  
de directeur Jack Lubberman (directie.lindenborgh@sgperspectief.nl).   
Ook voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen. Indien er meerdere kandidaten zijn zal er 
een verkiezingsronde volgen. U zult dan gevraagd worden om uw kandidaatstelling schriftelijk te 
motiveren.  
 

Agenda komende periode 
 
Vrijdag 3-2:   Vandaag dus! OPA (Oud Papier Actie) 
Maandag 6-2:  9.00: Parro gaat open voor inschrijving voor de contactmomenten. 
Dinsdag 7-2:  Groep 3,4 en 5 gaan naar de voorstelling “Superjuffie” in Theater Geert Teis. 
Woensdag 8-2:   9:00: Klankbordgroep 
Vrijdag 10-2:  16.00: Parro sluit voor inschrijving voor de contactmomenten 
Maandag 13-2:  Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij. 
Donderdag 16-2: Rapport mee naar huis 
Dinsdag 21-2:  Opening Bibliotheek op school 
Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart: Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 3 maart :  OPA Oud  Papier Actie 
Vrijdag 10 maart: Lindenkrabbels 8 
 

Flyer leergeld 
Als bijlage bij deze Lindenkrabbels voegen we de nieuwe flyer van leergeld. Neemt u de flyer goed door. Er 
bestaan goede mogelijkheden tot ondersteuning op de momenten dat u in financiële problemen komt.  
Stichting Leergeld kan goed bijspringen. 
 
Hetzelfde geldt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Op het moment dat er geen middelen zijn om uw 
kind een sport of cultuuractiviteit te laten beoefenen kan het Jeugdfonds ondersteuning bieden. U kunt 
zich hiervoor melden bij Jack Lubberman. Er zijn verschillende mensen die hiervan gebruik maken, schroom 
niet om even binnen te lopen of te mailen/bellen. 

 

mailto:kobuszoutman@gmail.com
mailto:margriet.fennema@sgperspectief.nl
mailto:directie.lindenborgh@sgperspectief.nl
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Schoolmaatschappelijk werk 
Onlangs hebben we een gesprek gehad met Grytsje Heeres van Welstad.  
Na de voorjaarsvakantie gaat ze starten met een inloopspreekuur op school 1 x in de 2 weken.  Op 
woensdagochtend 8 maart zal ze hiermee starten.  
Ze loopt mee op het plein om vervolgens van 8.30 uur tot 9.30 uur met ouders (en eventueel ook 
kinderen) in gesprek te kunnen gaan. Ze zal zich nog voorstellen in de Lindenkrabbels. 
 
 
U kunt bij haar terecht met vragen over onder andere opvoeding, leefstijl, scheidingsproblematiek 
en financiën. 
Na de start op 8 maart zal Grytsje aanwezig zijn op 22 maart, 5 april en 19 april. De volgende data 
na de meivakantie zullen nog worden gepland.  

 
Personeel 
Op personeel gebied is er ook een en ander te melden. 
- Juf Lianne van der Vlag-Raveling was vorige week op school samen met haar baby Emma. Even weer 

een kijkje nemen en ons Emma laten bewonderen. 
- Juf Marieke Wever is nog niet hersteld van longcovid. Ze is nu bijna een jaar ziek. We hebben 

regelmatig contact en ze vindt het erg vervelend dat het nog niet wil lukken. Beterschap gewenst! 
- Juf Jasmijn van den Ham start weer op donderdag 9 februari. Zij is geopereerd en een tijd uit de 

roulatie geweest. Aanstaande donderdag start ze dus weer in haar groep 6. Fijn dat je weer kunt 
starten en weer veel succes! 

- Juf Ilse Bruggink heeft tijdens de afwezigheid van juf Jasmijn Riedstra haar taken overgenomen. Dat 
stopt dan nu weer. Bedankt voor je inzet! 

- Juf Marije Volders werkte op vrijdag in groep 3. Omdat zij een vervolgopleiding gaat volgen, kan zij de 
vrijdag niet meer bij ons werken in groep 3. Bedankt voor je inzet en veel succes met je studie! 

- Met ingang van maandag 13 februari (alleen hebben wij die dag studiedag en zijn de kinderen vrij) start 
Juf Christa van der Laan met haar LIO-periode in groep 3. Vanaf dat moment zal zij op maandag, 
dinsdag en vrijdag de lessen verzorgen in groep 3 (onder supervisie en begeleiding van juf Margriet 
Fennema). Veel succes Christa! 

- Meester Dennis Wijbenga heeft zijn volledige leergang bewegingsonderwijs afgerond. Hij was al 
bevoegd. Gefeliciteerd! 

- Juf Gea Lubbers wordt maandag 13 februari geopereerd. Ze krijgt een nieuwe knie. Dat betekent dat 
we het geruime tijd zonder haar zullen moeten stellen. We wensen haar een goed herstel!. De 

hometrainer wordt klaargezet😊 
- Meester Arend Blok neemt de lessen van juf Gea Lubbers over. Dat betekent dat hij op de maandag in 

groep 8 zal zijn en op de donderdag en vrijdag in groep 6-7. Veel plezier en succes! 
- Bestuurder Rob Brunekreeft is eveneens geveld door longcovid.  
- Met ingang van de afgelopen week wordt hij tijdelijk vervangen door interim-bestuurder de heer Aldert 

Hoksbergen. Rob beterschap en Aldert succes! 
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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  Wim Verheijen  Johann Marquering  

  Rob Dieters  Rob van ‘t Hof  Patrieck Poker  Richard Westenbrink  

Bijrijders:  Johan Hulshof  Bart Dijks  Derk Mulder  Richard Nieboer  

Jan Komies is 
achterwacht  

         

 
Indien je verhinderd bent, dan graag onderling ruilen.   

Graag doorgeven aan Arnold Plaatje, of Jan Komies.  
  

Datum   
3 maart 2023  

        

  Parkroute  Kanaalroute  Nieuwbouw  Oudbouw  

Lopers:  Geesje Barelds  Annemiek van Klinken  Gerda Schuiling  Desiree Marquering  

  Tessa Schepers  Jenny van Klinken  Harma de Vries  Natalie Warmerdam  

Bijrijders:  Annewil Deiman  Kristel van Leeuwen  Coba Leffers  Jacqueline Mulder  

          

Reserve in maart: Dana Meulbroek,  Ramona Vos, Jolanda Fens, Dorien Tapken  
 

 
 

Klankbordgroep 
Aanstaande woensdag 8 februari is een bijeenkomst gepland van de klakbordgroep. 
Iedere ouder die dat wil, is welkom op deze bijeenkomt. We bespreken allerlei lopende zaken op inbreng 
van de aanwezigen. Wil je graag meedenken / -praten over wat er op school gebeurt, sluit dan aan. Het is 
niet een vaste groep mensen. Je kunt rustig een keer komen om te zien of je het leuk vindt. De bijeenkomst 
duurt maximaal een uur. 
Namens de school is Jack Lubberman aanwezig. Hij neemt datgene wat is besproken mee naar het volgende 
teamoverleg. Soms alleen ter informatie, soms misschien ook om suggesties die zijn gegeven te gaan 
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opvolgen. Voor ieder ouder is het een mooie kans om mee te praten en te denken over wat er in de school 
gebeurt. 
 
De vorige bijeenkomst was op 12 december 2022. Er waren toen 4 ouders aanwezig. Onderwerpen waar 
we toen over hebben gesproken: 

- Vieringen in de kerk. De afgelopen jaren (corona) zijn er geen vieringen in de kerk geweest. Hoe 
kijken we hier tegenaan? Wat zijn de afspraken hierover en hoe zouden we dit graag zien? 

- Schoolbijbel mee voor ieder kind?  
- Ouders willen graag meedraaien met de oud papier actie. 
- De weekbrief graag in pdf-formaat opsturen. Niet ieder ouder kan de word-versie goed openen. 
- Cameratoezicht rond de school? Dit i.v.m. de toename van o.a. diefstal van lood, een aantal 

inbraakpogingen en een brandstichting in de papiercontainer. 
 
Wees dus welkom bij deze bijeenkomst aanstaande woensdag om 9.00 uur op school. 
 

Trefwoord  

 
Momenteel zijn we bezig met de volgende thema’s: 
Week 5 t/m 7 (30 januari t/m 17 februari): Angst 
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die je sterk maakt. Over het geloof dat goede en mooie 
dingen mogelijk zijn. Over vertrouwen als tegenhanger van de angst. 
Bijbel: Storm op meer (Marcus 4:35-41); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37); Jezus loopt over het 
water (Matteüs 14:22-36); Vogels maken zich niet druk (Matteüs 6, 19-34); Vraag en er zal je gegeven 
worden (Matteüs 7, 7-12). 

BEELDVERHAAL STORM OP HET MEER 
 
In de komende periode zijn dit de volgedne onderwerpen: 
 
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (20 februari t/m 10 maart): Zie je mij?  
Inhoud: Ieder mens wil graag gezien worden, erkend worden. Over bevestigd worden, gewaardeerd en 
serieus genomen worden als mens. 



 

 Lindenkrabbels nr. 7  3 februari 2023 

Bijbel: De overspelige vrouw (Johannes 7:53-8:11); Een kind in het midden (Matteüs 18:1-5); De blinde 
Bartimeüs (Marcus 10:46-52); De lamme te Bethesda (Johannes 5:1-15). 
 

  
 
Kwink  

   
 
In de periode van 6 februari tot de voorjaarsvakantie hebben we het in alle groepen over het besef van 
jezelf. 
Je eigen kwaliteiten leren kennen  en weten hoe jouw persoonlijke kwaliteiten bijdragen aan een 
prettige groep. 
 
Meteen na de voorjaarsvakantie starten we in KWINK met het besef van de ander.  
Elkaar nog beter leren kennen en spreken over wat er gebeurt buiten de klas 
 
KWINK sluit hierin steeds heel mooi aan bij het alledaagse gedrag dat we zien op school, maar ook 
daarbuiten. 
We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen meegeven hoe we denken dat je met je andere mensen 
omgaat. 
 
We besteden hieraan veel aandacht in school. 
We hebben op school op de eerste plaats in de dagelijkse routine veel aandacht voor de manier waarop we 
met elkaar omgaan. 
Daarbij is KWINK een heel belangrijk instrument voor de school. Elke dag, elke week, het gehele jaar door 
gebruiken we deze methode. 
Daarbij hebben we extra aandacht voor kinderen die behoefte hebben aan een extra gesprek aangaande 
hun persoonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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Op school hebben we op de eerste plaats natuurlijk de leerkrachten waar kinderen en ouders terecht 
kunnen als zij speciale vragen hebben op dit gebied. Juf Gretha Post is tweewekelijks in de gelegenheid om 
met enkele kinderen hierover individuele gesprekken te hebben.  
Daarnaast hebben we in de personen van Juf Gretha Post en directeur Jack Lubberman twee 
aandachtsfunctionarissen voor pesten. We hebben daarbij uiteraard ons antipestprotocol waar we de 
stappen over het omgaan met pesten helder op een rij hebben gezet. (Kijk op onze website bij Onze school 
– protocollen – antipestprotocol Lindenborgh . 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbsdelindenborgh.nl/wp-content/uploads/2021/12/Onze-school-protocollen-antipestprotocol-Lindenborgh.pdf
https://www.cbsdelindenborgh.nl/wp-content/uploads/2021/12/Onze-school-protocollen-antipestprotocol-Lindenborgh.pdf

