Nieuwsbrief 6
Gelinckschool Spijkenisse
Spijkenisse, 4 februari 2022

Corona
Momenteel worden we als school behoorlijk
getroffen door het Coronavirus. De
besmettelijkheid van de omikronvariant
nekt soms een hele klas en/of een heel
klassenteam. Dit heeft tot gevolg dat we 3
klassen geen onderwijs op school
kunnen/konden bieden en soms zelfs geen
digitale begeleiding.
Nadrukkelijk vraag ik aan alle ouders om
uw kind goed in de gaten te houden.
Wanneer u enige fysieke klachten bij uw
kind ervaart, houdt u hem/haar dan
alstublieft thuis en, onze voorkeur, laat
hem/haar testen. Aan de ouders van
leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 vragen
we om thuis 2 x per week preventief een
zelftest bij uw kind af te nemen.

We vinden het vervelend dat we niet alle
leerlingen op school kunnen ontvangen en
soms ook geen digitale ondersteuning
kunnen bieden. Daarnaast begrijpen we dat
ook u soms moet puzzelen om de opvang
en het onderwijs van uw kind te
organiseren. U ervaart dat wij als school
momenteel weinig voor u kunnen
betekenen. Samen met u doen wij ons
uiterste best om het onderwijs op een
veilige manier zo snel mogelijk voor alle
klassen weer op te starten. Dit alles met
ons gezamenlijke einddoel voor ogen: alle
kinderen krijgen onderwijs op school.
Wij kijken, vermoedelijk met u, enorm uit
naar de zomerperiode
.

Doppenactie
Met enige trots voor hun sociale bevlogenheid en daadkracht
melden we dat het Lighthouseteam jr. (onze leerlingenraad)
zelfstandig een heuse inzamelingsactie op poten heeft gezet.
Dit team heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk
flessendoppen in te zamelen waarmee geld wordt gegenereerd
voor KNGF Geleidehond. Doppen van zuivelverpakking,
vruchtendrankpakken maar ook van de frisdrankflessen (welke
u ook zonder dop kunt inleveren voor statiegeld). Wist u dat
deze stichting allerlei hulphonden opleidt, bijvoorbeeld ook voor
autistische kinderen.
In onze hal staat een grote kliko waar uw kind de doppen in kan gooien. Zouden we deze
helemaal vol krijgen? Wij gaan ervoor. De actie loopt vooralsnog tot de meivakantie.
Dank aan het LHT jr, en speciaal aan Jay, voor het opzetten van deze mooie actie.
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NPO-gelden
Mogelijk heeft u in het nieuws iets gehoord over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Dit programma beoogt om scholen financieel te steunen bij het wegwerken van
achterstanden. Als school hebben we hiervoor een plan geschreven waarin we gedurende de
afgelopen maanden een vliegende start hebben gemaakt. Enkele onderdelen uit ons NPOplan: extra lees- en rekenonderwijs voor leerlingen met grote lees- of rekenachterstand;
cognitieve gedragstherapie voor 6 leerlingen met sociaal-emotionele problemen; een extra
onderwijsassistent in een klas waar anders alleen een leerkracht zou staan; gymworkshops;
trainen van leerkrachten bij het geven van bewegend leren aan leerlingen; structureel dramaen muziekonderwijs voor leerlingen.
De achterstanden van onze leerlingen zijn vaak in verschillende jaren opgebouwd. Als school
verwachten we niet dat we, met inzet van deze middelen, deze achterstanden kunnen
verhelpen. Wel is het fijn dat we de gelden ontvangen en hebben we het idee dat we, met
deze inzet, het onderwijs voor uw kind weer een beetje beter kunnen maken..

Verkeer voor de school
Eerder dit schooljaar hebben we een aantal keren
onze zorgen geuit rondom de verkeerssituatie voor
onze school. Inmiddels hebben wij de indruk dat de
meeste betrokkenen rekening houden met de andere
weggebruikers. Het is nog altijd druk, maar één en
ander verloopt veelal gestroomlijnd en in een prettige
sfeer. Heel fijn omdat het voor ons van het grootste
belang is dat de leerlingen veilig onze school kunnen
bereiken.
Dank aan iedereen die daar op zijn/haar manier een
bijdrage aan levert. Zo ook aan de wijkagent en de
boa’s die af en toe hun gezicht even laten zien. We
doen het met elkaar.

Ouderbijdrage voor de schoolreis
Eerder dit jaar vroegen we u om de ouderbijdrage te storten. Deze gelden worden gebruikt
voor de schoolreis en het Sinterklaasfeest. Tot nu toe hebben 26 ouder(s)/ opvoeder(s) het
bedrag overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor.
Mogen wij de overige ouders vragen om de jaarlijkse ouderbijdrage van €30,- te storten
(onder vermelding van de naam van uw kind) op rekeningnummer: NL37 RABO 0122 6136 94
t.n.v. Stichting iHUB Onderwijs, inzake Gelinckschool Spijkenisse. Heel hartelijk dank.
En, goed nieuws, de schoolreiscommissie heeft al mooie plannen laten doorschemeren.

Ervaringsverhalen
We hebben aan enkele ouders gevraagd om hun ervaringsverhaal met onze school te delen
met iHUB. Deze verhalen zijn, samen met die van anderen, terug te vinden op de iHUB-site
en te vinden via deze link: ervaringsverhalen van ouders. Dank aan deze ouders voor het
delen van uw verhaal. Wij hopen dat u daarmee andere ouders, die ook ingewikkelde keuzes
te maken hebben, kunt inspireren. Wanneer u ook uw verhaal wilt delen, kunt u hierover
contact met ons opnemen.
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Groepsplanbespreking
Ouders die al langer bij ons zijn weten dat wij 2 tot 3 keer per jaar groepsplanbesprekingen
houden. Dit is een moment waarop de leerlingen van een klas alle ouders uitnodigen voor een
bijeenkomst op school, waarbij de ouders gepresenteerd krijgen wat er geleerd wordt in de
klas. Het past bij ons The leader in me-onderwijs (Covey) waarin we verantwoordelijkheid
(ieder op eigen niveau) aan leerlingen geven om ook andere talenten te ontwikkelen. Inventief
hebben de klassenteams dit afgelopen 2 jaar u verrijkt met filmpjes waarin hetzelfde doel is
nagestreefd. Als team komen we tot de conclusie dat deze vorm voor nu is uitgewerkt. We
komen tot de conclusie dat de real life groepsplanbesprekingen voor nu niet te vervangen zijn
en kijken uit naar betere tijden.

OPP-periode
In deze periode ontvangen alle ouders van de leerlingen t/m groep 7 een uitnodiging voor het
OPP-gesprek. Voor u en ons een belangrijk moment om goed bij de ontwikkeling van uw kind
stil te staan. Mogen wij u vragen dit tijdstip in uw agenda te zetten zodat de planning zo veel
mogelijk kan worden gevolgd? Dank u wel!

Leidertaken voor ouders
Eerder dit schooljaar hebben we een aantal vacatures uitgezet voor ouders, opvoeders, opa’s
& oma’s van leerlingen van onze school. Hier is goed gehoor aan gegeven en heeft geleid tot
meerdere actieve leiders. Zo is er een vader geregeld op ons groene plein actief en helpt ons
bij het verzorgt houden van het plein. Iets waar het team heel blij mee is. Twee moeders
helpen ons bij de bibliotheek en de speelotheek wat geweldig is voor alle leerlingen!. Onze
verkeersleiders hebben al aantal keren kunnen helpen bij de verkeerslessen op de fiets. En
de leiders van de boodschappen hebben ons ook al kunnen ondersteunen. Heel fijn!
Willem, onze biebopa, is helaas uitgevallen. Maar Willem laat zich niet kennen en werkt hard
aan zijn herstel. We hopen dat hij snel weer een bakje koffie kan komen drinken.
Corona heeft ervoor gezorgd dat we, tot nu toe, nog weinig gebruik hebben kunnen maken de
leiders van de festiviteiten. Dank voor uw aanbod, we zijn u niet vergeten! We hopen dat er
snel betere tijden zullen komen en dan weten we u te vinden .

Meester- & Juffendag
Op vrijdag 18 februari vieren alle meesters en juffen hun verjaardag op de jaarlijkse Meester& juffendag. Deze keer heeft de commissie ervoor gekozen om Circus Rotjeknor uit te
nodigen (vanuit de NPO-gelden
). Gedurende de dag krijgen alle leerlingen de gelegenheid
om verschillende circuskunsten te oefenen. Op deze dag worden de leerlingen getrakteerd op
een lekker frietje bij de lunch. Wij kijken enorm uit naar deze feestelijke dag.

Afscheid juf Jolien
Onze schoolmaatschappelijk deskundige, Jolien Dubbeld, heeft per 1 februari een andere
baan. We zullen haar accuraatheid en deskundigheid op haar vakgebied missen, naast haar
collegialiteit en enorme gevoel voor humor. We wensen Jolien heel veel werkplezier toe in
haar nieuwe functie.
Momenteel worden de sollicitatiegesprekken gevoerd voor de nieuwe schoolmaatschappelijk
deskundige.
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Belangrijke data
Studiedagen
Vr 4 feb 2022
Wo 18 mei 2022
Vr 27 mei 2022
Feesten
Meesters- & juffendag
Paas-/lentefeest
Eindfeest

vrij 18 februari 2022
do 14 april 2022
vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit)

Overige belangrijke data:
3-daags kamp schoolverlaters
Koningsspelen
Schoolreis

11, 12 en 13 april 2022
vr 22 april 2022
ma 16 Mei 2022

Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

26 februari t/m 6 maart 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
9 juli t/m 21 augustus 202

Mede namens het hele team van de Gelinckschool en BeO Meidoorn,
Hartelijke groet,
Ester Batenburg
Schooldirecteur
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