
 
 

Nieuwsbrief 5  schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Van harte wens ik u, namens alle medewerkers van Gelinckschool Spijkenisse 

en BeO Meidoorn, een mooi en gezond 2021. Fijn, om dit nieuwe jaar te kunnen starten, wetende 

dat we met elkaar uitzicht hebben op verbetering van de situatie rondom Corona. Dit zeggende 

realiseer ik mij goed, dat het voor dit moment nog niet geldt. De huidige besmettingscijfers en de 

zorgelijke situatie in de ziekenhuizen en zorginstellingen geven nog weinig reden tot optimisme. De 

spreekwoordelijke gifbeker is nog niet leeg. De vaccinaties zijn het lichtpuntje in de verte waar we 

ons op richten. Tot die tijd zullen we als school de richtlijnen vanuit de overheid volgen en hopen we 

het geluk ook een beetje aan onze zijde te houden.  

 

Het thuisonderwijs 

De Lockdown stelt u en ons ook deze keer weer voor uitdagingen. U als ouder, verzorger heeft 

hierbij, ieder voor zich, een eigen puzzel te leggen. Als school staan we voor de taak om enerzijds het 

thuisonderwijs aan te bieden en anderzijds om noodopvang te organiseren. Dit geeft soms 

uitdagingen in de organisatie maar met enthousiasme en daadkracht is dit ook nu weer opgepakt. 

Creatieve ideeën worden met de kinderen gedeeld en digitale instructies worden gegeven. We zien 

dat deze lessen door de meeste kinderen goed worden gevolgd. Als gezin weet u wederom te 

schakelen naar deze nieuwe situatie. Dit is knap! Wat ons nog te wachten staat voor de komende 

periode is nog volledig onduidelijk. Vanuit gewoonte 5, eerst begrijpen dan begrepen worden, zullen 

we elkaar blijven vinden.  

 

 



 

Kerstkaartenactie 

Vanuit de ABN AMRO foundation is er voor de vakantie de vraag gekomen om kerstkaarten door 

kinderen te laten kleuren en beschrijven. Waarna deze naar verzorgingstehuizen gebracht zijn. 

Vanuit de foundation hebben wij de enthousiaste reacties van de ouderen mogen lezen. Het was 

hartverwarmend. Het zijn de kleine dingen die het doen, vooral in deze tijd. Synergie in optima 

forma.  

Voorleeswedstrijd 

In november zijn in de bovenbouwklassen de voorrondes van de voorleeswedstrijd op onze school 

gehouden. In de finale hebben de beste voorlezers van de school het tegen elkaar opgenomen, 

waarna Jaylano uit klas Plataan als winnaar is uitgeroepen. Het vermelden waard is het dat Jaylano 

tijdens de finale thuis in quarantaine zat en heeft voorgelezen via een videoverbinding. Van harte 

gefeliciteerd Jaylano! In februari zal Jaylano onze school bij de regionale voorleeswedstrijden gaan 

vertegenwoordigen. Veel succes! 

Studiedag 

Eerder hebben wij gemeld dat er nog een studiedag ingepland zou worden (feb/mrt). Inmiddels 

kunnen wij u laten weten dat deze op donderdag 1 april zal worden gehouden. Het paas-/lentefeest 

zal daarom naar 31 maart verplaatst worden. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een volledig 

overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

Fondsen 

Onze schoolmaatschappelijk werker Jolien deelt graag de volgende informatie met u, waar u uw 

voordeel mee kunt doen:  

Sam&                                                                                               
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal 

Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen wordt er één portaal aangeboden waar ouders en 

intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. 

Via https://www.samenvoorallekinderen.nl/ kan er een aanvraag ingediend worden voor 

bijvoorbeeld: een schoolreisje, een zwemles of een andere sport, een muziek, theater– of dansles, 

een uitje of een verjaardagsbox. Per aanvraag kunnen er meerdere dingen worden aangevraagd.  

 

 



 

Sam& zorgt ervoor dat je aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt:  

- Jeugdfonds Sport & Cultuur: 

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is 

er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te 

weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor 

kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen 

zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

- Stichting jarige job:  

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er 
thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op 
school!   

- Kinderhulp: 

Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Zij helpen met waar een 

kind behoefte aan heeft. Jolien Dubbeld, de schoolmaatschappelijk werkster kan ook 

aanvragen indienen. Net als een bewindvoerder, medewerker van het JOT of een andere 

jeugdhulpverlener. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Bijvoorbeeld een dagje 

uit, een fiets, een opleiding, een leesboek, een warme winterjas of een cadeautje van de 

Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen.  

- Stichting Leergeld:  

Aanvragen kunnen variëren voor een schoolreisje, een schoolkamp, en een vergoeding voor de 

ouderbijdrage. Het betalen van de contributie van een sportclub, de aanschaf van sportkleding 

en/ of sportmaterialen. Muziekles, balletles, creatieve cursussen (schilderen, toneelspelen, 

pottenbakken, enz.) of deelname aan de scouting. Maar ook een fiets als uw kind daarop naar 

school komt, een computer/laptop, als uw kind deze nodig heeft om zijn/haar huiswerk voor 

school te maken, enzovoort.  

Eén van bovenstaande organisaties neemt de aanvraag verder in behandeling. Zijn er meer kinderen 

in het gezin? Er mag voor alle kinderen een aanvraag gedaan worden!  

Aanvraag ouders: https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ 

Contactpersoon/ intermediar vanuit school: joliendubbeld@horizon.eu 

 

Belangrijke data 

Studiedagen  

Wo 10 maart 2021 

Do 1 april 2021 (zie toelichting eerder in deze nieuwsbrief) 

Vr 16 juli 2021 

 

Feesten 

Meesters- & juffendag woensdag 17 februari 2021 

about:blank
about:blank


Paas-/lentefeest woensdag 31 maart 2021 

Koningsspelen vrijdag 23 april 2021 

 

Schoolvakanties en feestdagen  

Voorjaarsvakantie 20 – 28 februari 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

2e Paasdag 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 1 – 16 mei 2021 

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 13 + 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli – 29 augustus 2021 

 

Blijf met elkaar gezond!  

 

Een hartelijke groet, 
Namens het team van de Gelinckschool Spijkenisse en BeO Meidoorn, 
 
Ester Batenburg 
schooldirecteur 
 

 

 


