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Nieuwsbrief 7 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 8 maart 2022 

Corona  

Hoewel Corona nog niet uit de wereld is, 

zijn de maatregelen vanuit de overheid 

momenteel vrijwel volledig afgeschaald. Dit 

betekent voor onze school o.a. dat de 

leerlingen weer gebruik kunnen maken van 

hun buddyklas, we u als ouder weer mogen 

uitnodigen in de school, in de school geen 

mondkapjes meer gedragen hoeven te 

worden en we het kamp voor onze 

schoolverlaters kunnen houden. De 

overheid blijft het afstand houden 

adviseren.  

Helaas verwachten we dat we ook de 

komende tijd nog met besmette en/of zieke 

leerlingen en medewerkers te maken zullen 

hebben. Het devies voor alle leerlingen 

vanaf groep 6 en de medewerkers blijft: 2 x 

per week preventief testen. Alleen 

personen die minder dan 8 weken geleden 

positief getest zijn, zijn uitgezonderd: voor 

hen is preventief testen niet zinvol. 

Als school zullen we weer deelnemen aan 

de excursies die er voor de leerlingen zijn 

gereserveerd. 

We kijken graag vooruit, maar dit moment 

pakken we toch ook om even stil te staan 

en achterom te kijken. Wat een 

aanpassingsvermogen heeft iedereen keer 

op keer getoond. Uw planning veranderde 

regelmatig door thuisonderwijs of het in 

quarantaine gaan van de klas, een lid van 

het klassenteam of wellicht had uw kind zelf 

corona te pakken. Wij willen u enorm 

bedanken voor uw extra flexibiliteit de 

afgelopen twee jaar. 

Al met al zijn we erg blij dat we nu staan 

waar we staan en vieren we het gevoel van 

‘terug naar normaal’.

Zorgen  

Maar echt terug naar normaal is het niet. Met u hebben wij afgelopen week met grote zorg de 

huidige situatie in de wereld gevolgd. We realiseren ons dat dit ook onze leerlingen bezig zal 

houden. In de klassen zal op gepaste manier over het thema worden gesproken. We spreken 

graag onze medeleven uit naar hen, die op welke manier dan ook persoonlijke banden 

hebben met Oekraïne en haar bevolking.   
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Doppenactie  

De doppenactie, opgezet door het LHT jr., is een enorm succes. Wij zijn verbijsterd over de 

hoeveelheid doppen die door leerlingen de school in worden gebracht. Inmiddels zijn we  

begonnen met het vullen van de derde! kliko. En de actie loopt nog tot de meivakantie door. 

Succes!  

Te koop: Schapenhek  

Een schapenhek van 10 meter met openslaand poortje. 

Tegen ieder aannemelijk bod.  

Het geld schenken we aan giro 555.  

Wie biedt?  

 

 

 

 

Nationale Voorleeswedstrijd  

Onze voorleeskampioen heeft de Nationale Voorleeswedstrijd niet gewonnen, maar Quinten 

heeft wel een bedankje van bibliotheek De Boekenberg gekregen voor zijn deelname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging studiedag  

We hebben ons als school tot doel gesteld om het hele team mee te nemen in de nieuwste 

inzichten ten aanzien van Begrijpend lezen. De afgelopen maanden is de werkgroep in 

contact gekomen met een gerenommeerd deskundige op dit gebied: Ernst Keijzer. De 

werkgroep is geïnspireerd geraakt door al zijn kennis, en ziet dit graag gedeeld door het hele 

team. Agenda technisch bleek dit een uitdaging; wat maakt dat we een studiedag moeten 

wijzigen: 

De studiedag op woensdag 18 mei vervalt, hiervoor in de plaats komt een studiedag op 

donderdag 9 juni. 

Inmiddels hebben wij de taxivervoerders  en de naschoolse opvang hierover via de mail 

geïnformeerd.  
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Verslag juffen- en meestersdag door het 
mediateam 
18 Feb was het meester en juffen dag het was een hele leuke dag!  
We hebben patat gegeten en  in de gymzaal  was er Circus  Rotje Knor.   
Hier hebben we een workshop gehad. Sommige kinderen hadden  een pruik opgedaan  en 
waren verkleed. Het mediateam heeft foto’s gemaakt . De juffen en de meesters zijn heel 
verwend door de kinderen.   Ze hebben tekeningen, bekers en cadeautjes gekregen. 
De dag was heel snel voorbij. 

 

 Groetjes van het MediaTeam  (Joey en Tyrell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp 

 

Na 2 jaar van annuleren gaan we er alles aan doen om dit schooljaar ons kamp door  te 
kunnen laten gaan. Van 11 – 13 april zijn onze schoolverlaters te vinden in Overloon, Noord-
Brabant. De leerlingen zijn inmiddels al in de kampsfeer gebracht door  een beeldende 
presentatie.    
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Schoolgeld 

Vanuit ouders ontvingen wij de vraag wat er is gedaan met het schoolgeld dat betaald is in het 

schooljaar 2019-2020; het eerste schooljaar dat de schoolreis niet door kon gaan. Een 

terechte vraag. Eind vorig jaar is met de MR afgesproken dat de nog liggende gelden zullen 

worden besteed aan extraatjes voor de leerlingen. Met de ouder(s)/ opvoeder(s) die in het 

vorig schooljaar al een bijdrage voor het schoolgeld van hun zoon/dochter gedaan hebben, 

zal contact opgenomen worden. 

 

Inmiddels kunnen we u melden dat we dit schooljaar van plan zijn om extra uit te pakken 

tijdens de schoolreis van dit schooljaar. Maar hierover gaan we op dit moment nog niets 

verklappen.  

Mogen we de ouders, die dit schooljaar nog geen schoolgeld hebben betaald, vragen om dit 

alsnog te doen? Wij betalen er onze schoolreis en de Sinterklaascadeaus van. 

U kunt €30,- 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.  

 

‘Alle kinderen doen mee’ 
Wij ontvingen de volgende informatie die mogelijk voor u interessant kan zijn:  
 
Elk kind in Nederland moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke activiteiten. Ook als 
ouders een wat lager inkomen hebben. Daarvoor zijn er kindregelingen. Veel ouders zijn daar 
niet van op de hoogte, schamen zich om hulp te vragen of weten hun weg naar hulpverlening 
niet te vinden. Daarom is er  een brochure gemaakt waarin alle kindregelingen vermeldt staan 
en hoe deze zijn aan te vragen.  
   
Om de kindregelingen meer bekendheid te geven, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders 
bereikt worden. Daarom heeft de gemeente de brochure beschikbaar gemaakt voor alle 
ouders met kinderen in het basisonderwijs. Tevens is de brochure digitaal beschikbaar op de 
website van de gemeente: www.nissewaard.nl/kindregelingen  

Informatie ontvangen vanuit JOT-medewerkers 
gemeente Nissewaard 

Gespreksgroep Rouw 
 
Hoe verwerk je het verlies, als iemand van wie je houdt, overlijdt? Hoe ga je om met 
pijn, verdriet of boosheid? 
De Gespreksgroep Rouw voor volwassenen kan je helpen het verlies een plaats te 
geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk 
werk van Kwadraad  en Humanitas Steun bij Rouw begeleiden de groep. Ze helpen je 
omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken. 
Waarover praat je in de gespreksgroep? 

De maatschappelijk medewerkers benoemen tijdens de bijeenkomsten onderwerpen of 
thema’s die je kunt bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen 
inbrengen. Onderwerpen of thema’s die aan de orde komen: 

• Reacties op rouw 
• Omgaan met familie en vrienden 
• Omgaan met eenzaamheid 
• Hoe verder zonder je dierbare? 

We gebruiken verschillende werkvormen zoals bijvoorbeeld , (teken)opdrachten en 
ontspanningsoefeningen. 
Voor wie is deze groep? 

De Gespreksgroep Rouw  is voor mensen die iemand in hun naaste omgeving hebben 
verloren. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder of dierbare vriend. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nissewaard.nl%2Fkindregelingen&data=04%7C01%7Cester.batenburg%40horizon.eu%7Ca5acdda195aa4fab85d408d9ef9d0191%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637804279900209127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo%2FfxS1suRVrcLIaitfymL%2FC5ByqjcDLOA88SZG5WtA%3D&reserved=0
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• Bij voldoende aanmeldingen begint de groep op dinsdag 15 maart 2022. 
• Er zijn zes bijeenkomsten van 10.00 uur tot 12.00 uur  
• De groep wordt begeleid door een maatschappelijk werker van Kwadraad en een 

vrijwilliger van Humanitas Steun bij Rouw VPR. 
Informatie en aanmelden 

Kwadraad Maatschappelijk Werk, Trudy Ooms 

Tel:  0800 1417, email: bureaudienst.nissewaard@kwadraad.nl 

Humanitas Steun bij Rouw, Silvia den Dulk (coördinator) 

Tel: 0620208751, email sbr.vpr@humanitas.nl  

  

Belangrijke data 

 

Studiedagen   

Wo 18 mei 2022  vervalt 
Vr 27 mei 2022 
Do 9 juni 2022  nieuwe datum 

  

Feesten  

Paas-/lentefeest     do 14 april 2022                  

Eindfeest     vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit)  

  

Overige belangrijke data:   

3-daags kamp schoolverlaters 11, 12 en 13 april 2022   

Koningsspelen   vr 22 april 2022  

Schoolreis   ma 16 Mei 2022  

  

Vakanties: 

Meivakantie       23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsdag     26 mei 2022 

Pinksteren    6 juni 2022 

Zomervakantie    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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