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Nieuwsbrief 7 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 24 februari 2022 

Voorjaarsvakantie   

 

Beste ouder(s), en/of verzorger(s), 

 

De eerste helft van dit schooljaar zit er alweer op. De Cito-toetsen zijn afgerond en de 

leerlingen zijn weer toe aan hun welverdiende vakantie. De meeste klassen hebben hun 

groepsplanbesprekingen gehad en hebben hun trotsboxen mee naar huis gekregen. De 

overige klassen volgen na de vakantie. Aan de hand van de trotsbox kunnen de leerlingen 

laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd op school. Er zijn al mooie doelen 

opgesteld voor de komende periode. De voorjaarsvakantie kan beginnen.  

Verlenging certificering ‘The leader in Me’ school      

 
Donderdag 2 februari hebben we de verlenging van ‘The Leader in Me’ certificering samen 

met ouders gevierd en de zaag scherp gehouden (gewoonte 7). Tegelijkertijd is ons motto 

onthuld: 'Ik, Jij, Samen leren wij'. Dit hebben wij gedaan samen met wethouder Wouter Struijk 

van de gemeente Nissewaard en ons Light House Team Junior. 

Meer hierover is te lezen op de website van Groot Nissewaard Gelinckschool is opnieuw ‘The 

Leader in Me School’ - Al het nieuws uit Nissewaard (grootnissewaard.nl)  

 

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/174913/gelinckschool-is-opnieuw-the-leader-in-me-school
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/174913/gelinckschool-is-opnieuw-the-leader-in-me-school
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 Verkeerslessen  

Onlangs hebben alle klassen verkeerslessen gehad van ‘School 

op Seef’. Tijdens deze lessen oefenen de leerlingen het fietsen in 

het verkeerssituaties. Deze worden op onze parkeerplaats 

nagebootst. De leerlingen hebben dit als leuk en nuttig ervaren. 

Op dinsdagochtend 4 april en op donderdagochtend 13 april 

staan er weer nieuwe verkeerslessen gepland. Op dinsdag is dit 

voor de klassen: Hazelaar, Appelboom, Esdoorn en Berk. Op 

donderdag is dit voor de klassen Olijfboom, Beuk, Eik en 

Plataan. We zoeken nog ouders die de verkeerslessen willen 

ondersteunen. Dit kan voor de hele ochtend, of ook voor een 

uurtje, bij bijvoorbeeld de klas van uw kind.  

 

Aanmelden kan via: Het klassenteam of via Rianne, onze schoolmaatschappelijk deskundige. 

Dit mag persoonlijk of per e-mail rianne.pakes@horizon.eu  

 

Vanuit het Mediateam  

Interview met het Light House Team Junior door Lieke en Devon uit het mediateam:  

 

Hoe is het in het LHT-junior? 

Het is heel bijzonder om een goed voorbeeld te zijn voor de school. En beslissingen voor de 

school te kunnen maken.  

 

Hoe moet je een voorbeeld zijn? 

Gewoon alle regels volgen en een echt voorbeeld zijn. Zodat kinderen ook zien dat het ook 

anders kan dan de regels niet volgen. 

 

Zijn er alleen kinderen aanwezig? 

Echt alleen de kinderen die ongeveer de hele tijd overleggen. Natuurlijk zijn er ook 

volwassenen bij. 

 

Wat doen jullie in het LHT JR? 

We hebben iedere maand een vergadering en geven presentaties en rondleidingen, we 

maken soms ook kleine of grote beslissingen. 

 

Is het leuk in het LHT JR? 

Ja het is leuk om ideeën voor de school te bedenken. Maar het is soms ook moeilijk een 

voorbeeld voor de school te zijn. 

 

Zijn er bepaalde regels? 

1. Zoveel mogelijk bij de vergaderingen zijn 

2.  Voorbeeld zijn voor de school 

3. Professioneel met gedrag en tegenslagen zijn. 

 

Is het mogelijk een time out te nemen bij de vergadering? 

Eerder een waarschuwing dan time outs. 

 

We zijn nu klaar willen jullie zelf nog wat vertellen over het LHT JR? 

Volgend jaar zitten wij met weinig leden omdat het merendeel naar voortgezet onderwijs gaat. 

Het zou zo fijn zijn als veel kinderen komen solliciteren volgend jaar. Echt een aanrader! 

mailto:rianne.pakes@horizon.eu
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Schoolfruit verlengd  

 

In november was de start van het schoolfruit. We hebben toen naar u gecommuniceerd dat dit 

vooralsnog zou duren tot 1 februari. We konden dit doen 

dankzij een extra budget van het Jeugdeducatiefonds. 

Goed nieuws: deze periode is verlengd tot waarschijnlijk 

het einde van het schooljaar.    

 

Dit betekent dat uw kind nog steeds schoolfruit krijgt in de 

eerste pauze. U hoeft voor deze pauze dus niets mee te 

geven. Door klassikaal fruit te eten stimuleren de kinderen 

elkaar in deze gezonde gewoonte (gewoonte 4: denk 

‘win-win’). 

 

Tips van de schoolmaatschappelijk deskundige  

Kinderfietsplan: Sinds kort bestaat het kinderfietsplan in de gemeente Nissewaard. Kinderen 

van vier tot achttien jaar, uit een gezin met weinig inkomen, kunnen een fiets aanvragen. 

Hiervoor wordt de grens 120% van de bijstandsnorm gehanteerd. Voor een alleenstaande 

ouder is dit een bedrag van €1363,06 en voor een gezin is dit een bedrag van €1947,22 netto 

per maand exclusief vakantiegeld. De aanvraag hiervoor kunt u doen via de website.  

Website: https://www.elkkinddoetmee.nl/Nissewaard-voorziening-fiets/  Wanneer u verder 

rondkijkt op de website van elkkinddoetmee kunt u ook zien dat het mogelijk is om een laptop, 

schoolspullenpas en een kindpas voor uw kind aan te vragen.  

 

Vernieuwde regeling ‘stimuleren sport, cultuur en educatie’: De gemeente Nissewaard is 

een samenwerking aangegaan met het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’ en ‘Stichting Leergeld 

Zuid-Holland Midden’ met ingang van 2023. Dit betekent dat de regels zijn verruimd voor het 

aanvragen voor een vergoeding voor sport, cultuur en zwemlessen. Ouders kunnen nu een 

aanvraag doen als hun inkomen tot 150% van de bijstandsnorm is. Dit is voor gezinnen 

€2562,12 en voor alleenstaande ouders €1793,49 netto per maand inclusief vakantiegeld. De 

aanvraag wordt gedaan bij het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’. Dit kunt u niet zelf doen maar 

dit moet een tussenpersoon doen (ook wel intermediair genoemd). Op school kan onze 

schoolmaatschappelijk deskundige dit voor u doen.  

 

Cursus verder na (echt)scheiding bij Kwadraad: Hoe verwerk je het verlies als iemand  

waarvan je houdt bij je weggaat? Hoe ga je om met pijn, boosheid of verdriet? De groep 

“Verder na scheiding” kan je helpen het verlies een plaats te geven. Hier ontmoet je anderen 

die hetzelfde hebben meegemaakt. Twee maatschappelijk werkers begeleiden de groep. Ze 

helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken. Onderwerpen die ter sprake 

kunnen komen zijn: Hoe ga ik om met het verwerken van de scheiding? omgang met familie 

en vrienden, omgaan met eenzaamheid, Hoe verder zonder je ex? Hoe kan ik mijn kinderen 

hierin begeleiden? 

Aanmelden: Via thuis in de wijk 0800-1417 of via de website www.kwadraad.nl  

 

Cursus vrouwen weer krachtig bij Kwadraad: Heb je te maken gehad met huiselijk geweld 

en wil je graag in contact komen met lotgenoten? Wil je beter je grenzen aan kunnen geven? 

De Vrouwen weer krachtig groep is een groep waar je met anderen kan praten over jouw 

ervaringen. Ook doen we oefeningen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Tijdens de training 

https://www.elkkinddoetmee.nl/Nissewaard-voorziening-fiets/
http://www.kwadraad.nl/
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krijg je inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel je meer zelfvertrouwen. In de groep wissel je 

ervaringen uit, je krijgt oefeningen, huiswerkopdrachten en schriftelijke informatie. Je bepaalt 

zelf in welk tempo je werkt en welke oplossingen je kiest.  

Aanmelden: Via thuis in de wijk 0800-1417 of via de website www.kwadraad.nl  

 

Webinar Mediaopvoeding 4-12 jaar CJG: Vanuit het CJG wordt op 21 maart 20:00-21:00 

uur een interessant en gratis Webinar gegeven over mediaopvoeding. Dit Webinar is speciaal 

gericht op het kind in de basisschoolleeftijd. De voor-en nadelen van mediagebruik worden 

besproken, balans houden in beeldschermgebruik, tips voor gezond mediagebruik en hoe je 

je kind veilig online kunt laten surfen. Daarnaast heb je als ouder, verzorger zelf ook vast veel 

vragen. Die kun je tijdens dit Webinar ook stellen.  

Aanmelden: via de website https://cjgrijnmond.nl/cursus/webinar-mediaopvoeding-4-12-

jaar?startDate=1679425200&endDate=1679428800  

Studiedag donderdag 23-02-2023  

Op donderdag 23 februari hebben alle medewerkers van de Gelinckschool een studiedag 

gehad over begrijpend lezen. Hierin werden wij begeleid door het CED en bibliotheek ‘De 

Boekenberg’. Tijdens deze dag hebben wij ons verdiept in het interactief voorlezen, het 

modellen van leesstrategieën, en de meerwaarde daarvan voor begrijpend luisteren en lezen. 

Dit gaan wij weer toepassen tijdens onze lessen.  

Ook u kunt uw kind ondersteunen bij het begrijpend lezen en luisteren. Dit door, samen met 

uw kind, nieuwsgierig te zijn naar informatie. Informatie in teksten, auditieve informatie of 

informatie in beeld. Meer tips vindt u op: https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/9-tips-

begrijpend-lezen-voor-ouders. 

Magazine ‘Horen, Zien en niet Zwijgen’ 

In oktober is het magazine ‘Horen, Zien en niet Zwijgen’ uitgekomen van iHub. In het 

magazine delen ouders en (oud) leerlingen hun ervaring met het gespecialiseerd onderwijs. 

Ouders vertellen over de (vaak onbekende) weg naar een van onze scholen waar hun kind de 

extra aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. En de (oud-) leerlingen die 

vertellen wat de school voor hen betekent. Er zijn ook leerlingen en ouders vanuit onze school 

die hieraan hebben meegewerkt.  

 

Via deze website kunt u het magazine inzien: https://www.altrahorizononderwijs.nl/magazine-

horen-zien-en-niet-zwijgen Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de QR-code die naast 

deze tekst staat om het magazine in te zien.  

 

Belangrijke data schooljaar 2022-2023 
Schoolvakanties en feestdagen: (Beo Meidoorn wijkt hiervan af)   
 
Voorjaarsvakantie   25 februari - 5 maart 2023  
Paasweekend    7 - 10 april 2023  
Meivakantie    22 april - 7 mei 2023  
Hemelvaartsdag + vrijdag   18 + 19 mei 2023  
Pinkstermaandag   29 mei 2023  
Zomervakantie    8 juli - 20 augustus 2023 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwadraad.nl/
https://cjgrijnmond.nl/cursus/webinar-mediaopvoeding-4-12-jaar?startDate=1679425200&endDate=1679428800
https://cjgrijnmond.nl/cursus/webinar-mediaopvoeding-4-12-jaar?startDate=1679425200&endDate=1679428800
https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/9-tips-begrijpend-lezen-voor-ouders
https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/9-tips-begrijpend-lezen-voor-ouders
https://www.altrahorizononderwijs.nl/magazine-horen-zien-en-niet-zwijgen
https://www.altrahorizononderwijs.nl/magazine-horen-zien-en-niet-zwijgen


Nieuwsbrief 7 2022-2023 

Gelinckschool Spijkenisse 

  Pagina 5 van 5 

 
 
Studiedag:  
Dinsdag 30 mei 2023 
 
Feesten/Thema’s: 
Week van de Lentekriebels  20 - 24 maart  
Paas-lentefeest    donderdag 6 april  
Koningsspelen    vrijdag 21 april  
Kamp schoolverlaters   15- 17 mei  
Schoolreis    woensdag 31 mei  
Eindfeest    donderdag 6 juli 
 
Overige belangrijke data: 

Laatste schooldag                         vrijdag 7 juli: leerlingen 12 uur uit  

 

 

We zien iedereen graag weer op maandag 6 maart op school.  

Een fijne vakantie gewenst! 

 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 


