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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Corona
Ondanks ieders goede zorgen hebben we vorige week de eerste klas in quarantaine moeten
plaatsen. Gelukkig voor iedereen is het daarbij gebleven; mede door preventief handelen van ouders.
Waakzaam zijn en coronamaatregelen hanteren, helpt ons om de school open te kunnen houden.
Onderwijssituatie n.a.v. Corona en de lockdown
Inmiddels zijn we een jaar verder na het begin van de coronacrisis en is het goed om te kijken wat het
effect is geweest op de didactische resultaten van de leerlingen. Kijkend naar de Cito-resultaten van
vorig schooljaar (voor de coronacrisis) en dit schooljaar (een jaar na de coronacrisis) is te zien dat de
meeste leerlingen nog steeds presteren naar verwachting. Sommige leerlingen laten op 1 of 2 vakken
een achteruitgang zien t.o.v. vorig schooljaar. Daarentegen zijn er ook leerlingen die juist meer dan
gemiddeld vooruit zijn gegaan op 1 of meerdere vakken. Het is moeilijk te achterhalen of de
coronacrisis hiervan de oorzaak is.
In het afgelopen schooljaar hebben we als school al gelden aangevraagd om achterstanden bij
leerlingen aan te pakken. Wij hebben dit geïnvesteerd in interventies op het gebied van technisch
lezen en rekenen, zowel binnen als buiten de klas. Dit om achterstanden te verkleinen en waar
mogelijk weg te werken. Verder is het streven, indien mogelijk, om het onderwijsprogramma te
volgen zoals we dat voor de coronacrisis ook deden.
Daarnaast zijn wij ons aan het voorbereiden op de extra gelden die vanuit het nationaal programma
onderwijs onze kant opkomen. Ook deze gelden zullen we vooral inzetten ten gunste van leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben om uit te kunnen stromen op het verwachte
uitstroomperspectief.
Nieuw verlofprotocol
Vorige week hebben wij u ons nieuwe verlofprotocol toegestuurd. Vanaf april zullen we deze
werkwijze hanteren. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kan onze administratie u deze alsnog
toesturen.
Rookvrij
Een tweetal jaar geleden is het Lighthouseteam junior met de gemeente Nissewaard in gesprek
gegaan over het roken van volwassenen voor onze school. Kinderen vonden en vinden het vervelend
wanneer ze uit school komen en een rooklucht ruiken. Ze wisten het voor elkaar te krijgen om de

omgeving rond de school als rookvrij te bestempelen. Met als einddoel voor ogen: ‘Een rookvrije
generatie’. We vinden, als medewerkers van onze school, het belangrijk om met elkaar het goede
voorbeeld te geven. Mogen, wij mede namens de leerlingen, de laatste ouders, die af en toe nog
roken voor de school, ook vragen om dit op een andere plaats te doen? Hartelijk dank!

Week van de Lentekriebels 6 – 9 april
Onze school haakt iets later aan op het landelijke thema: ‘Week van de lentekriebels’. We starten
woensdag, tijdens het Paas-/lentefeest en vervolgen het komende week.
Tijdens deze week worden weerbaarheid, relaties en seksualiteit op een positieve en vrolijke manier
op school onder de aandacht gebracht. De lessen worden afgestemd op de belevingswerelden van
de leerlingen in groep 1 t/m groep 8. Het thema van dit jaar is genderdiversiteit.
Het zal niet alleen gaan over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Ook vriendschap,
respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels komen voorbij. Zaken waar u het thuis
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de
media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en
seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de
opvoeding.
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over de ‘Week van de Lentekriebels’.

Online bijeenkomst ‘Wat doet mijn kind op social media?’
Vanuit Youz ontvingen wij de volgende informatie:
De puberteit is een verwarrende en soms zelfs een stressvolle fase in het leven van zowel uw zoon of
dochter als uzelf. Met de huidige corona-maatregelen wordt er steeds meer tijd online doorgebracht en
is de balans soms zoek. De preventiedeskundigen van Youz verslavingszorg krijgen regelmatig
vragen als: ‘hoe maak ik afspraken over schermtijd?’, ‘waarom zitten jongeren zo veel op hun
telefoon?’, ‘wat zijn de gevaren van social media?’ en ‘wanneer is het zorgelijk gedrag?’. Samen met
Helder Theater gaan we hier graag over in gesprek.
Op dinsdag 20 april bent u van harte welkom om online aan te schuiven. De bijeenkomst begint om
19.30 en duurt tot 20.30 uur. Vanaf 19:15 is de inloop. Helder Theater speelt diverse herkenbare
opvoeddilemma’s na, waarbij de preventiedeskundigen van Youz verslavingszorg uitleg en tips geven
hoe u hier mee om kunt gaan. De bijeenkomst vindt online plaats via YouTube. Wanneer u zich
aanmeldt, ontvangt u op de dag van de bijeenkomst de link. Deelname is gratis.
Bent u geïnteresseerd en wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan snel aan via deze link!

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u contact met ons? Kijk dan op www.puberenco.nl voor
onze gegevens.

Voeren van eenden
Dierenvriend Devon, uit klas Eik heeft uitgezocht wat gezond is om als voedsel aan eenden te geven.
Graag deelt hij deze informatie met u.

Gezond eendjes voeren: 5 tips
Geen zorgen, ondanks alle tegenargumenten mag u gewoon met de kinderen eendjes voeren. Want, al die
nadelen kunt u teniet doen door verantwoord te voeren. Dus:
•

•

•
•
•

Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud,
onbeschimmeld brood kan weinig kwaad, maar houd
het beperkt, geen hele broden!
Bied de dieren variatie als u wilt bijvoeren:
doperwten, mais of ander graan (kippenvoer). Er is
zelfs speciaal eendenvoer en watervogelvoer te
koop.
Voer niet te veel, het moet opgaan waar u bij staat.
Help de eenden verder door een sneeuwvrije plek te
maken, zodat ze bij het gras kunnen.
Vraag de gemeente het voeren niet te verbieden,
maar een informatiebord te plaatsen over goed
voeren. Daar helpt u de eenden ook mee!

Heel fijn Devon. Dank voor deze waardevolle informatie.

Belangrijke data
Studiedagen
Do 1 april 2021
Vr 16 juli 2021
Feesten
Paas-/lentefeest woensdag 31 maart 2021
Koningsspelen vrijdag 23 april 2021

Schoolvakanties en feestdagen
Goede Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 – 16 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

