
 

Nieuwsbrief 2  schooljaar 2021-2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Verkeersdrukte voor de school 

Zoals u waarschijnlijk ook merkt, leidt het teruggaan naar één starttijd van de school dit schooljaar, 

tot extra verkeersdrukte voor de school. Naast dat dit vervelend is voor u als ouder, is de 

verkeerssituatie geregeld ook onoverzichtelijk voor de komende en vertrekkende fietsende 

leerlingen. Met het oog hierop hebben we contact opgenomen met de gemeente en de wijkagent 

met de vraag om met ons mee te denken. De wijkagent en Boa's zullen daarom af en toe bij de 

school zijn en de gemeente denkt mee over mogelijke aanpassingen in bestrating.  Mogen wij u 

vragen om niet stil te staan op de straat maar om te parkeren in de parkeervakken. Een tip: kies een 

parkeervak iets verder van de school. Alles met het doel om de veiligheid van alle leerlingen rondom 

de school zoveel als mogelijk te waarborgen.  

 

School op Seef 

Als school hebben we een overeenkomst van drie jaar afgesproken met ‘School op Seef’. De 

komende jaren zullen we samen met ‘School op Seef’ invulling geven aan de 

praktische verkeerslessen op  school. Aan het einde van deze nieuwsbrief 

vertelt Wendy Hagendoorn, de verkeersleerkracht van dit project, meer 

hierover.  Wij zijn voor dit project nog op zoek naar goede kinderfietsen 

waarop leerlingen op school de fietslessen kunnen volgen. Wanneer u ons 

hierbij kunt helpen, dan horen wij dit graag.  

 

Vacatures leiderschapstaken voor ouders 

Eén van de doelen die we als school voor dit schooljaar aan onszelf hebben gesteld is: het betrekken 

van ouders (verzorgers, opa's of oma's) bij activiteiten binnen de school. Passend bij ons 'The leader 

in me-onderwijs' noemen we dit leiderschapstaken. In de nieuwsbrief zult u geregeld de 

openstaande 'vacatures’ vinden. Bij deze de primeur:

 
 

• Leider van de spelotheek 

Inhoud: begeleiden van leerlingen bij het maken van een spelkeuze voor de klas; het controleren en 

administreren van uitgaande en binnenkomende spellen;  

Geschatte tijdsinvestering: 1 x per 14 dagen +/- 2 uur  

 

• Leider(s) van de boodschappen 

Inhoud: Boodschappen voor de school doen in het kader van festiviteiten zoals Sint, Kerst etc.  



Geschatte tijdsinvestering: per festiviteit 3 uur.  

 

• Leider(s) van het Groene plein 

Inhoud: Onkruid verwijderen in op ons groene plein. 

Geschatte tijdsinvestering: 1 of 2 x per maand (behalve de winterperiode) 2 uur.  

 

• Leider(s) van de festiviteiten 

Inhoud: Rondom festiviteiten zoals Sint en Kerst het team ondersteunen bij het versieren van de 

school en inpakken van cadeautjes.  

Geschatte tijdsinvestering: per festiviteit 4 uur.  

 

• Leider(s) van de verkeerslessen 

Inhoud: Tijdens de 3 dagen dat de praktische verkeerslessen op school gegeven worden, ondersteunt 

u de verkeersleerkracht. 

Geschatte tijdsinvestering: 3 dagen (of dagdeel) per jaar.  

Wanneer één van de leider-taken u aanspreekt, kunt u dit aangeven bij Jolien, onze 

schoolmaatschappelijk deskundige jolien.dubbeld@horizon.eu . 

 

Verzuimbeleid 

Als school hanteren wij een verzuimprotocol waarin we het wettelijk kader vanuit de overheid 

volgen. In grote lijnen betekent dit, dat u kortdurende afwezigheid (tot 1 dag) i.v.m. bezoek aan arts 

of andere specialist dit schriftelijk kunt melden bij het klassenteam. Langere afwezigheid of 

afwezigheid met een speciale reden (huwelijk, begrafenis, enz.) kunnen worden aangevraagd via een 

speciaal formulier dat te vinden is op de site van onze school of te verkrijgen is bij onze administratie. 

Leerlingen die te laat op school komen melden wij in ons administratiesysteem als ‘te laat’. Bij 3 en 6 

keer neemt school contact met u op. Bij 9 keer te laat komen zijn wij verplicht om het te melden bij 

de leerplichtambtenaar.  

 

Kinderboekenweek 

Deze week starten de activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Eerder ontving u hierover een mail 

vanuit de werkgroep. Het aansprekende thema is dit schooljaar: ‘Worden wat je wilt’. 

 

Corona 

Hoewel Corona zeker nog niet uit ons leven is, zijn we blij dat het onderwerp momenteel binnen de 

school niet meer een dagelijks onderwerp is. We vullen het onderwijs weer in zoals we dit voor de 

Coronatijd deden en theaterbezoeken, excursies en gastlessen binnen de school vinden weer plaats. 

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen binnen de maatschappij nauwlettend en houden we 

ons aan het protocol zoals ons dit door de overheid wordt voorgeschreven.  

 

Eilandhopper 

Voor de zomervakantie hebben veel leerlingen van onze school de Eilandhopper (boekje met 

activiteiten) ontvangen. De organisatie van dit boekje vraagt u om input voor het nieuw te 

maken boekje voor de volgende zomervakantie. Het formulier hiervoor vindt u via deze 

link:  https://forms.gle/guTg6C4oSBCqXGd37 

 

 

 

mailto:jolien.dubbeld@horizon.eu
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Even voorstellen …. 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Gelinckschool. 

Mijn naam is Wendy Hagendoorn en ik ben verkeersleerkracht. De komende paar maanden 

ben ik regelmatig op jullie school te vinden, omdat de school meedoet aan het traject 

SCHOOL op SEEF. 

Tijdens deze periode kom ik op school om praktische verkeerslessen te geven en om de 

leerkrachten op school te leren hoe zij dat zelf kunnen doen. Hiernaast bekijk ik samen met 

de school welke activiteiten nog meer opgepakt kunnen worden in het kader van een 

verkeersveilige school. Dit eerste schooljaar krijgen alle groepen drie praktische lessen van 

mij. Veel van deze lessen vinden plaats op het schoolplein, maar voor sommige lessen gaan 

we de wijk in.  

 

Tijdens deze lessen leren de kinderen: 

- Hoe ze veilig moeten oversteken; 

- Hoe ze behendiger worden met een fiets;  

- Hoe ze zich in het verkeer het beste kunnen gedragen.  

Door deze lessen krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en lopen ze minder risico in het 

verkeer.  

Met deze doelstellingen zal ik de komende tijd met veel plezier de praktische verkeerslessen 

gaan verzorgen. 

Deze lessen zullen ook doorgaan als het weer slechter is. Dus kleed uw kinderen goed aan bij 

koud weer of regen. 

Op de oefendagen hebben de leerlingen hun fiets nodig. Zorgt u voor een veilige fiets met 

goede remmen. Wanneer dit niet mogelijk is voor uw kind zal de school haar best doen om 

voor uw kind een fiets te organiseren.  

Bij de verkeerslessen is er extra hulp nodig om de lessen zo goed en veilig mogelijk te laten 

verlopen. Als u het leuk vindt om te helpen, kunt u zich hiervoor opgeven, bijvoorbeeld bij het 

klassenteam van uw kind. Zij houden u op de hoogte van de juiste tijdstippen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Wendy Hagendoorn 

Verkeersleerkracht OnderwijsAdvies 
 

 

 

 



Belangrijke data 

 
Studiedagen  
Di 9 nov 2021   
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:  
Kinderboekenweek    6 – 17 okt 2021 
Nationaal Schoolontbijt   2 nov  2021 
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 

 

 
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 
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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

