
 
 

Nieuwsbrief 8  schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Corona 

Wat snakken we met elkaar naar de tijd dat Corona minder ons leven zal bepalen. Op school is het 

nog dagelijks spannend of we alle klassen voldoende kunnen bemannen. We proberen 

thuisonderwijs voor individuele leerlingen of klassen tot een minimum te beperken; maar ontkomen 

daar niet altijd aan. Dank dat ook u het onderwijs vaak ook thuis weer weet te organiseren. Dank ook 

aan alle collega's, die er nog een extra stapje bij doen om te zorgen dat we de kinderen zoveel 

mogelijk kunnen verwelkomen. We doen het samen! 

We ervaren een enkele keer dat leerlingen op school zijn terwijl er thuis iemand koorts heeft. Of dat 

leerlingen met een verkoudheid toch naar school komen. Klassenteams schrikken daarvan, mede 

omdat zij zelf kwetsbaar zijn of weten dat er ouders van kinderen in de klas zeer kwetsbaar zijn. 

Mogen we u vragen om ook nu nog de geldende maatregelen te volgen? Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

De Kunstweken   

Net als 2 jaar geleden doen alle leerlingen weer mee aan de kunstweken. Dankzij juf Ageeth heeft 

ieder klassenteam lessen gegeven over één bekende kunstenaar. Daarna heeft ieder kind, 

geïnspireerd door deze kunstenaar, zelf zijn/haar creativiteit kunnen tonen. En, nu hangt dit allemaal 

in een digitaal museum. Via een inlogcode, die u heeft ontvangen op een kaart, ziet u alle kunsten 

van de hele klas. U kunt, tegen betaling, het kunstwerk van u kind laten drukken op voorwerpen.  

Als school hebben we geen bemoeienis 
met dit proces.  

 

 



Schoolplan             

De studiedag van 1 april hebben we besteed aan nadenken over de ontwikkeling van onze school 

voor de komende jaren. Dit komt te staan in het schoolplan 2021 - 2025. Het team heeft invulling 

gegeven aan de 4 pijlers ‘steeds sterker’, ‘steeds specialistischer’, ‘steeds inclusiever’ en ‘steeds beter 

onderwijs'. Mooie ideeën en kansen zijn genoteerd. Momenteel werken een 8-tal collega's aan het 

uitwerken van alle input, waarna we het nog graag willen bespreken met de MR.  

 

Alternatief kamp 

De klassenteams van de schoolverlaters hebben gisteren en vandaag voor de groep 8 leerlingen een 

alternatief kamp georganiseerd. Een overnachting op school met een bonte avond, een speurtocht, 

een disco en het weerwolvenspel maakt het niet doorgaan van het kamp toch een beetje goed. De 

kinderen hebben genoten.  

 

Jeugdfonds sport en cultuur                        

Wanneer uw kind graag wil voetballen, turnen, judoën, op dansles, muziekles of een andere 

sportieve of creatieve activiteit wil doen, en is het betalen van de contributie/ lesgeld een probleem? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt.  

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door een tussenpersoon. Onze schoolmaatschappelijk 

werker kan dit voor u zijn. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, vult u de Ouderkaart in (bijlage) en 



mailt u deze naar jolien.dubbeld@horizon.eu. Zij pakt het op. Meer weten? Kijk op 

jeugdfondssportencultuur.nl. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Mogelijk heeft u ook in de media vernomen dat er veel geld beschikbaar is gesteld door de overheid 

om het onderwijs een boost te geven na de Coronacrisis. Inmiddels wordt steeds meer bekend over 

de manier waarop we deze gelden mogen gaan inzetten de komende twee jaren. 

Voor de zomer voert iedere school een schoolscan uit. Passend bij de uitkomsten van deze scan 

maakt een school een keuze vanuit een lijst met bewezen effectieve interventies.   

We hebben al verschillende ideeën die de komende maanden vragen om uitgewerkt te worden. 

Wordt vervolgd.  

 

 

Belangrijke data 

Studiedag 

Vrijdag 16 juli 2021  

 

 

Schoolvakanties en feestdagen  

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 
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