
 

Nieuwsbrief 4  schooljaar 2021-2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Corona 

Helaas is Corona weer het eerste item in de Nieuwsbrief. Eerder deze week stuurde ik u al onze 

aanpassingen in ons Coronaprotocol. Bij deze nog extra informatie vanuit het ministerie over de 

zelftesten, waarvan we aan de leerlingen vanaf groep 6 vragen deze af te nemen, in samenspraak 

met u als ouder(s)/verzorger(s). Dit alles met als einddoel voor ogen: de klassen en school zo lang 

mogelijk openhouden.  

 

Belangrijk om te weten 

• Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die gebruik willen 

maken van de zelftesten. 

• Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te 

weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een 

zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk. 

• De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals 

handen wassen en afstand houden waar dat mogelijk is. Ook is het aanvullend op het 

testbeleid van de GGD. 

• Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het 

coronavirus? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten 

testen bij de GGD. 

 

Voor zover wij nu weten worden de testen komende week (6 – 10 december) bij ons afgeleverd.  

 

Vertrek juf Saskia van der Reijnst 

Juf Saskia, de onderwijsassistent van klas Appelboom, heeft vanaf 1 december een nieuwe baan. Dit 

betekent dat we na ruim 22 jaar zeer trouwe dienst afscheid van haar hebben moeten nemen. Alle 

leerlingen en collega's wensen juf Saskia heel veel plezier binnen haar nieuwe werkomgeving. We 

zullen haar missen.  

 

Voorleeskampioen 

Binnen enkele klassen in de bovenbouw is een voorleeswedstrijd gehouden. Hieruit is als winnaar 

naar voren gekomen: Quinten van klas Plataan. Quinten mag zich dit hele schooljaar 

voorleeskampioen van de Gelinckschool noemen. Hij zal onze school vertegenwoordigen tijdens de 

voorleeswedstrijd voor Nissewaard in theater ‘De Twee Hondjes’ op 4 februari. Veel succes Quinten! 

Alle vertrouwen in jou dat je wederom je best zult doen. En dat is goed genoeg      .  

 



 

 

 

 

 

 

Het Sinterklaasfeest 

We zijn heel blij dat het Sinterklaasfeest op onze school door kan gaan. De Surprisegalerij is weer een 

waar feest waar leerlingen zich dagelijks, in hun eigen bubbel, vergapen aan alle prachtige creaties. 

Werkelijk iedereen heeft er iets leuks van weten te maken. Soms eenvoudig, en hoe slim soms 

bedacht. Soms heel kunstig of inventief. We hebben er een filmpje van gemaakt, zodat u kunt 

meegenieten. https://youtu.be/Ce9jBfIUck4 

 

Naar wij hebben vernomen zullen Sint en zijn Pieten onze jongste leerlingen morgen met een 

bezoekje verblijden. Het lijkt wel of we er dit jaar extra naar uitkijken.   

 

Diversiteit in de school en in de klas 
Als school geven wij graag aandacht aan (seksuele) diversiteit. Niet alleen omdat het wettelijk 
verplicht is, maar ook omdat het past bij de visie en de waarden van onze school. Voor ons staat een 
respectvolle houding voor iedereen die anders is dan jezelf én een veilig schoolklimaat centraal.  
Wij zien dit thema vooral als kans om hierover met elkaar in gesprek te gaan en om rekening te 

houden met elkaar. Gewoonte 5 van The Leader in Me (Covey) sluit hier mooi op aan: ‘Eerst 

begrijpen en dan begrepen worden’.  

Week van Diversiteit 

In de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december staat onze school in het thema van ‘De 

week van de Diversiteit'. Voor deze week maken wij gebruik van de LEF-kist, uitgegeven door 

Schiedams LEF, en door de gemeente Nissewaard aan de school geschonken. 

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/124017/lef-kist-voor-basisschool-de-rank  

De lessen gaan over respect, jezelf zijn, opkomen voor een ander, vriendschap, liefde, pesten, op wie 

word je verliefd, gezinnen die bestaan uit twee vaders of twee moeders en nog veel meer. De lessen 

zijn gemaakt door deskundigen en afgestemd op de leeftijdsgroepen.  

Op vrijdag 10 december sluiten we met de hele school de week af met een LEF-dag. Durft iedereen 

zichzelf te zijn op school? Trek jij die leuke broek aan als er een keer een foute opmerking over is 

gemaakt? Of die nieuwe schoenen die in de kast blijven staan uit angst dat anderen ze stom vinden. Op de 

LEF-dag kunnen leerlingen aantrekken wat ze willen en hun haren doen zoals ze willen. Het is geen 

verkleedfeest, de nadruk ligt juist op jezelf durven zijn. Leerkracht en kinderen spreken af dat op LEF-

dag niemand een ander mag kwetsen, iedereen respecteert elkaar zoals hij/zij is.  

 

Kinderombudsman 

Wist u dat de gemeente Nissewaard een Kinderombudsman heeft? Zij doet dit voor meerdere 

gemeenten in de omgeving. In de bijlage treft u meer uitleg hierover aan.   

De Kinderombudsman van Nissewaard is benieuwd of jongeren op onze school wel eens 

belemmeringen ervaren in het dagelijks leven. Op 14 december gaat zij hierover in gesprek met een 

bovenbouwklas en het Lighthouseteam jr. Graag zou zij ook enkele ouders spreken. Wanneer u hierin 

geïnteresseerd bent, en  u heeft op 14 december tussen 12.30 - 13.30 tijd, dan kunt u zich hiervoor 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCe9jBfIUck4&data=04%7C01%7Cester.batenburg%40horizon.eu%7C5d07367b3ada4ebbe87408d9b5693d71%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637740285861543366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rJwo1Huk9YceiY82n9xa7tncghhssutmcCQ1LctdWYQ%3D&reserved=0
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/124017/lef-kist-voor-basisschool-de-rank


aanmelden bij jolien.dubbeld@horizon.eu. Wij verwachten dat deze gesprekken telefonisch of 

digitaal zullen worden gevoerd. Meer informatie over de ombudsman kunt u vinden op de volgende 

site: https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/waar/nissewaard/  

 

JOT-medewerkers in de school 
U kunt nog altijd iedere maandagochtend terecht bij de JOT-medewerkers in onze school. 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. Momenteel worden 

de gesprekken telefonisch of digitaal gevoerd. 

Gymnastieklessen 
Naast de danslessen van juf Kimberley en de karatelessen van meester 

Vijay genieten de leerlingen sinds vorige week ook van de bokslessen van 

meester Patrick. Natuurlijk willen we het allerliefst een nieuwe gymdocent, 

maar de gymlessen van deze toppers zijn ook wel erg leuk! De kinderen 

bewegen gevarieerd en maken kennis met nieuwe sporten. We zijn er blij 

mee.  

 

Kerstkaartenactie 

Een aantal weken geleden hebben de leerlingen van onze school zich ingezet voor het kleuren van 

een kerstkaart voor oudere mensen. Deze actie is uitgezet door de ABN AMRO Foundation waarvan 

we de volgende reactie hebben ontvangen:  

“We hebben de kerstkaarten ontvangen, wat hebben de kinderen weer hun best gedaan, 
super bedankt. We zorgen ervoor dat de kerstkaarten bij de ouderen terecht komen.” 
  
Kamp 

De schoolverlaters van onze school gaan jaarlijks op een driedaags kamp. Inmiddels is het kamphuis 

gereserveerd en de datum bekend: 11, 12 en 13 april 2022. Nu allemaal duimen dat het dit 

schooljaar wel door kan gaan.  

 

Belangrijke data 

 
Studiedagen  
Vr 4 feb 2022  
Wo 18 mei 2022  
Vr 27 mei 2022 

 
Feesten 
Sinterklaas    vr 3 december 2021   (leerlingen 12.00 uur uit) 
Kerstfeest    do 23 december 2021 

vr 24 december 2021  (leerlingen 12 uur uit) 
Meesters- & juffendag   vrij 18 februari 2022 
Paas-/lentefeest   do 14 april 2022  
Eindfeest    vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit) 
 

 
 
 
 
 

mailto:jolien.dubbeldam@horizon.eu
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/waar/nissewaard/


Overige belangrijke data:  
LEF-dag     Vrij 10 december 2021 

Foute Kersttruiendag 2021  woe 15 december 2021 

3-daags kamp schoolverlaters   11, 12 en 13 april 2022  
Koningsspelen     vr 22 april 2022 

Schoolreis      ma 16 Mei 2022 
 
Vakanties:  
Kerstvakantie     25 december 2021 t/m 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 6 maart 2022 

Meivakantie      23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaartsdag   26 mei 2022 
Pinksteren    6 juni 2022 
Zomervakantie    9 juli t/m 21 augustus 2022 

 

 
 
Wij wensen u fijne sinterklaasdagen en hopen dat u en uw gezin gezond blijven. 
 
 
Hartelijke groet, 
namens het team,  
 
Ester Batenburg 
Schooldirecteur Gelinckschool Spijkenisse en BeO Meidoorn 
 
 

 

 

 


