
 
 

Nieuwsbrief 6  schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Heropening school 

En zo zitten we alweer halverwege het schooljaar. Ook tijdens een coronacrisis vliegt de tijd. Dinsdag 

konden de schooldeuren dan toch eindelijk weer open. Een enkele leerling moet weer wennen aan 

de schoolgang, maar voor veruit de meeste kinderen zijn de eerste schooldagen goed verlopen. En 

we hebben ook weer enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, of leerlingen die terug zijn van 

weggeweest. Van harte welkom en veel plezier op onze Gelinckschool.  

 

Groepsplanbespreking voor ouders 

De voor deze week geplande groepsplanbespreking voor ouders is verschoven naar week 13, van  

15 – 19 maart. In die week zullen de leerlingen u weer, door middel van filmbeelden, meenemen in 

een aantal van de belangrijkste leerdoelen waaraan in de periode maart – juli gewerkt zal gaan 

worden.  

 

Personele wijzigingen 

Per 1 februari is juf Marijke de Groot niet meer werkzaam voor onze school. Marijke heeft een baan 

elders gevonden, waar we haar veel plezier en succes bij wensen. Met het vertrek van Marijke heten 

we welkom meester René. René zal het komend half jaar juf Amber vervangen, die met 

zwangerschapsverlof zal gaan. René is 1 januari al gestart. Welkom in ons team René en veel plezier 

bij het werken met onze leerlingen! Juf Amber zal zich vanaf 20 februari, samen met haar man, gaan 

voorbereiden op de komst van hun kind. Alle geluk toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester René 

 



Bospad 

In de afgelopen periode heeft juf Ageeth haar creatieve talenten 

losgelaten op het Bospad; de ruimte waar leerlingen even rustig 

mogen worden. In het thema van de seizoenen heeft ze de omgeving 

een prettige, rustige uitstraling gegeven. Dank Ageeth! Het is prachtig 

geworden.  

  

 

 

Meester- en juffendag 

Op 17 februari vieren alle meesters en juffen dat ze ook dit schooljaar weer een jaartje ouder 

worden. Omdat dit bij het Kerstfeest niet doorging mogen de kinderen deze dag in pyjama, huispak 

of iets dergelijks naar school toe komen. De dag staat in het thema van relaxen en wordt ingevuld 

met: Een les over rustig worden, een heuse pyjama ontwerpwedstrijd, gezellig een spelletje spelen, 

even relaxen tijdens de yoga, en als afsluiting een relaxte film kijken met iets lekkers erbij. Voor deze 

dag is het handig om niet al te strakke gymkleding mee te nemen. De kinderen eten hun eigen 

pauzehapje en mogen een gezelschapsspel van thuis meenemen (geen elektronica). Wij kijken uit 

naar deze ZEN-dag! 

 

Thuisonderwijs 

Afgelopen 5 weken hebben we het thuisonderwijs voor onze leerlingen zo goed mogelijk geprobeerd 

te organiseren. Mogelijk heeft u behoefte om ons hier feedback op te geven. We nodigen u van harte 

uit om hierover een tip en top (een plus en een delta) toe te sturen aan het klassenteam. Net als na 

de vorige periode van het vorige schooljaar, zullen we dit ook nu weer meenemen bij eventueel 

nieuw te maken keuzes. 

Via mails, bijeenkomsten via classroom en telefonisch contact hebben veel positieve berichten ons 

bereikt. Grote complimenten voor uw vindingrijkheid en proactiviteit in deze periode. 

Enkele mooie beelden vanuit de praktijk:  

 

Deze twee stoere broers werken thuis aan de 7 gewoonten. 

Er wordt geoefend met gewoonte 1: proactief zijn.  

Als dit goed lukt, verdienen de broers een proactivitEITJE. 

 

 



Trotsmomenten bij Jason  

Jason is trots met en op zijn grote broer Mauro, Jason is trots op z'n Playmobil circus, en op zijn puzzel 

van 1000 stukjes die hij gemaakt heeft. 

 

De moeder van Levi vertelt trots dat hij thuis, weken lang samen met zijn moeder, iedere dag 

vrolijk aan het werk gaat. Zonder te klagen, altijd lief. Zijn verjaardag vieren in hele kleine 

setting: geen probleem bij Levi.  

 

De klassenteams hebben gezorgd voor een aardigheidje voor de kinderen uit hun klas. In klas 

Appelboom konden de kinderen thuis pizzaatjes bakken. Alanzo is er al zeer bedreven in, zo te zien.  

 



 

Finlay kan thuis goed werken, en hij houdt de zaag scherp (gewoonte 7) met zijn tablet in het, door 

hemzelf gemaakte, time-out-plekje. 

     

Belangrijke data 

Studiedagen  

Wo 10 maart 2021 

Do 1 april 2021 

Vr 16 juli 2021 

 

Feesten 

Meesters- & juffendag woensdag 17 februari 2021 

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 
 


