
 
 

Nieuwsbrief   schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Tot onze spijt heeft Corona in deze laatste schoolweek toch nog vat gekregen 

op onze school. Leerlingen van 3 klassen hebben hierdoor het schooljaar niet 

op een normale manier kunnen afsluiten. De klassenteams hebben in 

mogelijkheden gedacht en toch ook hier weer een oplossing voor gevonden.  

 

Laten we met er met elkaar voor duimen dat we na de zomervakantie een 

betere tijd ingaan.  

 

 

 

JOT-medewerkers binnen de school 

Komend jaar doen we als Gelinckschool mee aan een Pilot van de gemeente. Iedere 

maandagochtend zullen er 2 vaste JOT-medewerkers aanwezig zijn in onze school. Zij zijn het vaste 

aanspreekpunt voor u, als opvoedverantwoordelijken en voor ons. In de bijlage leest u hier meer 

over.  

 

Eindfeest 

Hierbij enkele sfeerbeelden van het Eindfeest, zoals we dat vandaag hebben kunnen vieren met de 

overige klassen. Dank aan de commissie die dit heeft weten te organiseren.  

 

 

      



 

Schoolgeld  

In de MR vergadering d.d. 26-01-2021 heeft de oudergeleding van de MR de hoogte van de vrijwillige 

ouderbijdrage op de agenda gezet en besproken. Sinds jaren vragen wij van u €25,- schoolgeld per 

jaar. Dit geld wordt altijd volledig ingezet voor de schoolreis. Wanneer dit niet dekkend is, wordt het 

bedrag vanuit de eigen begroting van de school aangevuld. Ook alle andere activiteiten die in onze 

scholen worden georganiseerd worden momenteel bekostigd vanuit het schoolbudget. U moet dan 

denken aan het Sinterklaasfeest met de daarbij horende cadeautjes, het Kerstfeest, het eindfeest, 

enz.   

Als schooldirecteuren van de 2 Gelinckscholen zijn wij hierover in gesprek gegaan met de 

gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR) van de Gelinckscholen. We delen met elkaar de visie dat 

de gelden die bedoeld zijn als leermiddelen voor de kinderen, daar ook zoveel mogelijk voor gebruikt 

zouden moeten worden. De MR is daarop akkoord gegaan met een stapsgewijze verhoging van het 

schoolgeld, met als doel de leergelden te kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.  

Dit houdt in dat het schoolgeld volgend schooljaar €30,- zal zijn.  

Afgelopen 2 schooljaren hebben we geen schoolreis kunnen houden. De gelden van deze jaren zijn 

dan ook niet uitgegeven. De MR heeft voorgesteld om de nog ‘liggende’ gelden komend schooljaar in 

te zetten voor iets extra’s. Zij zullen hier mede zicht op houden.  

 

Informatie volgend schooljaar 

 

Schooltijden komend schooljaar 

Alle klassen:  

Inloop vanaf 8.15 lesdag 8.30 -14.00 uur 

 

Entree via het zijhek: Esdoorn, Berk, Eik, Plataan 

Entree via hoofdingang: Olijfboom, Hazelaar, Appelboom, Beuk 

 

Indeling klassen 

Hazelaar 
 
 
Wilma 
Oleta 
Saskia N 
 

Appel-
boom 
 
Daisy 
Amber 
Saskia R 

Esdoorn 
 
 
Jason 
Eline 
Ageeth 

Berk 
 
 
René 
Yolanda 
Erik 

Beuk 
 
 
Swinda 
Ineke 
Priscilla 
SanderD 

Olijf-
boom 
 
Natascha 
Michelle 
Sylvia 
Eline 

Eik 
 
 
Tamara 
Sander T. 

Plataan 
 
 
Suzanne 
Sander D. 

 

 

Het is een goede gewoonte dat de ouder(s), verzorger(s) in de eerste week hun kind kunnen 

begeleiden naar hun nieuwe klas. Gezien de steeds wijzigende Coronamaatregelen zullen we u vlak 

voor de start van het nieuwe schooljaar laten weten hoe we daar in deze eerste schoolweek mee om 

zullen gaan.  

 

 



Belangrijke data dit schooljaar 

Studiedagen  

Studiedag vrijdag 16 juli (morgen) 

 

Schoolvakanties en feestdagen  

Zomervakantie 17 juli – 29 augustus 2021 

 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 (Beo Meidoorn wijkt hier soms vanaf) 

Herfstvakantie 16 oktober- 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 - 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari - 6 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 23 april -  8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli - 21 augustus 2022 

 

Belangrijke data volgend schooljaar 

 
Studiedagen schooljaar 2021 - 2022 
Ma 13 sep  
Di 9 nov  (voorlopige datum) 
Vr 4 feb  (voorlopige datum) 
Wo 18 mei  (voorlopige datum) 
Vr 27 mei 
  
 
Overige belangrijke data schooljaar 2021 - 2022: 

Wo 8 sep Startgesprekken; leerlingen thuisonderwijs. Ouders met leerling worden deze dag  

uitgenodigd voor een individueel startgesprek.  

Do 23 sep (digitale) ouderavond schoolverlaters 

Wo 13 okt Boekenmarkt (6 – 17 okt. Kinderboekenweek) 

1 – 5 nov Nationaal schoolontbijt (exacte datum nog niet bekend) 

Do 11 nov schoolfotograaf 

Vr 3 dec Sinterklaasfeest, leerlingen 12 uur uit 

Do 23 dec Kerstviering 

Wo 18 feb Meesters- & juffendag 

April  3-daags kamp schoolverlaters (exacte datum nog niet bekend) 

14 april  Paas-lentefeest 

22 april  Koningsspelen 

Ma 16 Mei Schoolreis  

Vr 8 juli  Eindfeest, leerlingen 12 uur uit 



 
 

Namens het hele team van de Gelinckschool en BeO Meidoorn wens ik u een fijne vakantie toe. We 

zien uw kind en u graag weer in het volgend schooljaar, maandag 30 augustus.  

 

Hartelijke groet, 

 

Ester Batenburg 

schooldirecteur 

 

 

 

 

 


