
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3  schooljaar 2021-2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Ouderbijdrage 

Mogen wij u vragen om de jaarlijkse ouderbijdrage van €30,- te storten (onder vermelding van de 

naam van uw kind) op rekeningnummer: NL37 RABO 0122 6136 94 t.n.v. Stichting iHUB Onderwijs, 

inzake Gelinckschool Spijkenisse.  

 

Leidertaken voor ouders 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd om ouders die onze leidertaken zouden willen invullen. 

Hier hebben een tiental ouders op gereageerd, welke wij in deze periode telefonisch zullen 

benaderen. Wij kijken uit naar de samenwerking met hen. 

 

Schoolontbijt 

A.s. dinsdag, op 2 november, doen wij mee aan het Nationale Schoolontbijt. Dit houdt in dat alle 

leerlingen die ochtend het ontbijt thuis kunnen overslaan en op school worden verwelkomd met 

brood, yoghurt, een appeltje en wat al niet meer. Naast aandacht voor een gezond ontbijt ook een 

moment van gezelligheid in de klas. Win- win! 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 11 november ontvangen we de schoolfotograaf op school. We hebben ervoor gekozen 

om ook dit schooljaar nog geen externe broertjes en zusjes uit te nodigen.  We vinden de 

Coronasituatie daarvoor nog te instabiel. Mogen wij rekenen op uw begrip? 

 

EU-schoolfruit 

Ter promotie van het eten van groente en fruit ontvangen wij in de periode van 

16 november tot 16 april wekelijks 3 porties fruit en groente per leerling per 

week. Daarbij zullen er binnen de klassen gedurende deze periode ook enkele 

lessen worden gegeven over het belang van het eten van groente en fruit. Dank 

aan collega Sander Tol, die dit heeft weten te organiseren.  

 

Gymnastieklessen 

Zoals u mogelijk al weet hebben we als school een vacature uitstaan voor een gymleerkracht. 

Wanneer u iemand kent voor deze, in onze ogen, leuke baan, wilt u deze persoon dan a.u.b. wijzen 

op de vacature? 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het is ons gelukt om voor een aantal vrijdagen externe workshops in 

te huren. Zo zult u geregeld horen dat uw kind een dans- of een karateles heeft gehad. We zijn in 

gesprek met nog een partner, maar wanneer u ook een tip voor ons heeft, dan horen we het graag. 

Op deze manier proberen we de leerlingen een zo veelzijdig mogelijk beweegaanbod te bieden.  

 

 



Vrijdag 24 december 12 uur uit 

Mogelijk heeft u ook gezien dat de laatste schooldag voor de kerstvakantie op 24 december, 

kerstavond, valt. Dit maakt dat er is besloten om deze dag de leerlingen om 12 uur uit te laten zijn. 

Wij zullen de taxibedrijven en de kinderopvang informeren. Evengoed kan het geen kwaad wanneer 

u dit ook doet. 

 

JOT-medewerkers in de school 

Zoals u mogelijk al weet zijn er iedere maandagochtend JOT-medewerkers in de school aanwezig. Zij 

kunnen u ondersteunen bij eenvoudige of meer ingewikkelde vragen, die u heeft bijvoorbeeld over 

opvoeden en zorgen die u ervaart. U kunt via onze administratie een afspraak inplannen. De dames 

willen u alvast enkele tips meegeven. 

 

Het school-JOT over het te laat komen: 
Kinderen die te laat op school komen, kunnen vooraf hun verhaal niet kwijt. Daar is geen tijd meer 

voor. Leuke of minder leuke dingen blijven onbesproken. Bovendien missen de laatkomers uitleg 

en/of lesstof. Dat levert vaak spanningen op in de klas. Kinderen die vanaf jonge leeftijd te laat 

komen, blijven dit vaak doen, ook in het voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen te laat komen 

kunnen er ook problemen mee spelen. Bijvoorbeeld slaapproblemen, schulden of een 

scheiding. Heeft u hier vragen over of wilt u hier een keer over praten? U kunt (via de 

administratie) een afspraak maken met het school-JOT. Het spreekuur is iedere maandag van 8:45 

uur tot 9:45 uur. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? U kunt ook een belafspraak 

maken. 

De tips zijn: 
1. Geef uzelf dat extra kwartiertje. Doe alsof u eigenlijk een kwartier eerder ergens moet zijn! 
2. Pak alvast de avond van tevoren de tas in samen met uw kind. 
3. Ontwijk Social Media. 
4. Geeft spullen zoals een beker, jas, schoenen, sleutels en tas een vaste plek; want dit voorkomt 
zoeken voordat u van huis moet vertrekken. 
5. Kleding klaarleggen scheelt ook veel tijd.  
6. Zet een wekker. 
 

Belangrijke data 

Studiedagen  

Di 9 nov 2021   

Vr 4 feb 2022   

Wo 18 mei 2022   

Vr 27 mei 2022 

   

Feesten 

Sinterklaas   vr 3 december 2021  (leerlingen 12.00 uur uit) 

Kerst    do 23 december 2021 (leerlingen 12.00 uur uit) 

Meesters- & juffendag  vr 18 februari 2022 

Paas-/lentefeest  do 14 april 2022  

Eindfeest   vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit) 

 

 

 

 



Overige belangrijke data  

Nationaal Schoolontbijt   di 2 november  2021 

Schoolfotograaf    do 11 november 2021 

Foute Kersttruiendag 2021  woe 15 december 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 

 

 

      


