
 

Nieuwsbrief 1  schooljaar 2021-2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Volgende week starten we met het nieuwe schooljaar. We kijken ernaar uit om de leerlingen weer te 

ontvangen. Van harte hopen we dat u en uw kind deze zomer een manier hebben kunnen vinden om 

u weer op te laden.  

Binnen onze school zijn alle medewerkers sinds enkele dagen druk bezig met de voorbereidingen 

voor het nieuwe schooljaar. Het is een gezellig gebeuren. Aan enthousiasme en plannen geen gebrek. 

De kinderen zijn meer dan welkom.  

 

Praktische zaken  

Schooltijden komend schooljaar  
Alle klassen:   
Inloop vanaf 8.15 uur; lesdag 8.30 -14.00 uur  
  
Entree via het zijhek: Esdoorn, Berk, Eik, Plataan  
Entree via hoofdingang: Olijfboom, Hazelaar, Appelboom, Beuk  
 
De taxibedrijven en kinderopvang zijn door ons op de hoogte gesteld van onze schooltijden.  
  
Indeling klassen  

Hazelaar  
  
  
Wilma  
Oleta  
Saskia N.  
  

Appel-
boom  
  
Daisy  
Amber  
Saskia R.  

Esdoorn  
  
  
Jason  
Eline  
Ageeth  

Berk  
  
  
René  
Robin 

Beuk  
  
  
Swinda  
Ineke  
Priscilla  
Sander D.  

Olijfboom  
  
 
Natascha  
Michelle  
Sylvia  
Eline  

Eik  
  
  
Tamara  
Sander T.  

Plataan  
  
  
Suzanne  
Sander D.  

  
 

Afscheid nemen van uw kind  

Nieuwe leerlingen kunnen in de eerste week door hun ouders begeleid worden naar 

de klas. Dit graag via het hek over de kleine schoolpleinen rechts van de school.   

Wanneer u uw kind al bij ons op school zat, dan neemt u voor de school afscheid van 

uw kind. Echter is uw kind erg gespannen, dan kunt u de eerste dag ook over het 

schoolplein meelopen naar de klas van uw kind en daar voor de deur afscheid nemen.  



Mogen wij u vragen om de stoep direct voor de school ook na de vakantie vrij te houden voor 

kinderen en medewerkers? Hartelijk dank! 

Corona   

Helaas is corona nog altijd niet verdwenen uit onze maatschappij. Op basis van de richtlijnen vanuit 

de Rijksoverheid houden wij ons aan de volgende voorschriften:  

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

- We geven geen handen, wassen geregeld de handen en niezen in de elleboog.  

- Een ieder die Corana gerelateerde klachten heeft blijft thuis. Dit geldt voor leerlingen en 

medewerkers. Klachten passend bij Corona zijn: neusverkouden, niezen, keelpijn, hoesten, 

koorts. Leerlingen met een lichte snotneus en/of lichte verkoudheidsklachten zijn welkom op 

school.  

- Wanneer iemand in het gezin koorts heeft, blijft hij/zij thuis.  

Als school zullen we altijd ons best doen om het onderwijs voort te zetten. Echter, wanneer wij niet 

in de gelegenheid zijn om een klas op een verantwoorde wijze onderwijs te bieden, dan doen wij een 

beroep op u, en vragen u uw kind thuis op te vangen. Wanneer mogelijk zullen we op dat moment 

overstappen op thuisonderwijs.  

Uitgebreidere informatie, zoals deze te vinden is op de site van de Rijksoverheid, vindt u aan het eind 

van deze mail. Vooralsnog gelden de maatregelen ten minste tot 20 september.  

 

De startgesprekken 

Op woensdag 8 september worden de startgesprekken gevoerd met u kind. U heeft hiervoor al een 

uitnodiging ontvangen vanuit het klassenteam. De gesprekken zullen op school, in het lokaal van uw 

kind, plaatsvinden. We vragen u om via de zijkant van de school, over de schoolpleintjes, naar de klas 

te lopen.    

 

JOT-medewerkers in de school 

Zoals u al eerder kon lezen, zullen iedere maandagochtend 2 JOT-medewerkers in de school 

aanwezig zijn. Wanneer u vragen heeft aan het Jeugdondersteuningsteam, bijvoorbeeld over het 

aanvragen van een therapie of iemand die meedenkt bij opvoedvraagstukken, dan kunt u dit met hen 

bespreken. Bij onze administratie kunt u een afspraak inplannen.  

 

Belangrijke data 

Gesprekken  
Startgesprekken   woe 8 september 2021 
OPP-gesprekken    gedurende het schooljaar wordt u uitgenodigd 
Voortgangsgesprekken (gr 1 – 7) worden in november gehouden 
 
 
 



Studiedagen  
Ma 13 sep 2021 

Di 9 nov 2021  (voorlopige datum)  
Vr 4 feb 2022 (voorlopige datum)  
Wo 18 mei 2022 (voorlopige datum)  
Vr 27 mei 2022 

   
Feesten 
Sinterklaas   vr 3 december 2021  ( leerlingen 12.00 uur uit) 
Kerst    do 23 december 2021 
Meesters- & juffendag  woe 18 februari 2022 
Paas-/lentefeest  do 14 april 2022  
Eindfeest   vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit) 
 

Overige belangrijke data:  
(digitale) ouderavond schoolverlaters  do 23 sep 2021 

Kinderboekenweek    6 – 17 okt 2021 
Boekenmarkt     wo 13 okt 2021 

Nationaal schoolontbijt   1 – 5 nov  2021(exacte datum nog niet bekend)  
Schoolfotograaf    do 11 nov 2021 

3-daags kamp schoolverlaters   april 2022 (exacte datum nog niet bekend)  
Koningsspelen     vr 22 april 2022 

Schoolreis      ma 16 Mei 2022 

 

 
Rest mij voor nu uw kind en u een leerzaam en fijn schooljaar toe te wensen! 
 
 
Hartelijke groet, 
namens het team,  
 
Ester Batenburg 
schooldirecteur 
 
Gelinckschool Spijkenisse 
A: Gouwestraat 13, 3207 BH Spijkenisse 
T: 088 - 9962170  /  06 - 36019759 
E: ester.batenburg@horizon.eu  
I: http://www.altrahorizononderwijs.nl 

   

 

mailto:ester.batenburg@horizon.eu
http://www.altrahorizononderwijs.nl/


 

Kinderen tot en met 12 jaar 

• Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij 
verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij 
astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. 
• Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten 

dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben. 
• Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind 

altijd testen bij zwaardere klachten. 
• Mogen naar de kinderopvang of basisschool als zij klachten hebben, 

terwijl zij kort geleden een positieve testuitslag hebben gehad. Het 
gaat om nieuwe klachten die ontstaan binnen acht weken na de 
eerste ziektedag van de bevestigde infectie. Of binnen acht weken 
na de testdatum als zij toen niet ziek werden. Bij een positieve 
testuitslag, is het niet zinvol binnen 8 weken opnieuw te laten 
testen. 

• Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 
• Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met 

iemand met corona of als zij op de basisschool of 
de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. 

• Zijn zij zelf minder dan zes maanden geleden positief getest op 
corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als een huisgenoot 
corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met 
corona. 

• Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

