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Nieuwsbrief 8 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 21 juni 2022 

Bezetting  

Aan het einde van dit schooljaar nemen we 

afscheid van juf Wilma en van juf Saskia. 

Juf Wilma gaat een nieuwe uitdaging aan in 

het cluster 3 onderwijs en juf Saskia 

verhuist naar Zeeland en zal daar haar 

oude vak binnen de hulpverlening weer 

oppakken. Aan beide collega’s spreek ik 

graag mijn dank uit voor hun enorme inzet 

voor en betrokkenheid bij onze school. 

Beiden veel werkplezier en geluk 

toegewenst!   

 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt 

kunnen we voor komend schooljaar een 

mooie bezetting organiseren waarmee we 

de kwaliteit van ons onderwijs kunnen 

waarborgen. Dit mede omdat we een aantal 

nieuwe collega’s verwelkomen. Helaas is 

het vinden van een nieuwe gymleerkracht 

nog niet gelukt. Van onze collega's uit 

Oostvoorne mogen we komend schooljaar 

een dag gebruik maken van hun 

gymmeester. Wij zijn ze hier zeer 

erkentelijk voor. De zoektocht gaat echter 

door! 

 

De klassenindeling met de daarbij horende 

bezetting wordt u op 1 juli toegestuurd.  

Leidertaken voor ouders  

Afgelopen schooljaar zijn de leidertaken voor ouders binnen de school geïntroduceerd. We 

vinden het mooi om op verschillende plekken in de school ouders bezig te zien. Binnenkort 

zullen we deze manier van werken samen met de ouders evalueren. Volgens een plus-/delta-

schema met elkaar terug- en vooruitkijken. In het nieuwe schooljaar komen we hier zeker bij u 

op terug.  

 

 

 

Covey webinar  

Zoals, waarschijnlijk bij u bekend, zijn de 7 gewoonten van Covey de basis waar rondom wij 

onze werkwijze hebben opgebouwd:  het ‘Leader in me’ onderwijs. 

Metaforisch gezien is het de paraplu die boven onze school hangt. 

In 2019 zijn wij als eerste speciaal onderwijsschool in Europa hiervoor gecertificeerd en 

momenteel buigen ze zich bij www.leaderinme.org over onze hercertificering.  

http://www.leaderinme.org/
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Wij kunnen ons voorstellen dat u geïnteresseerd bent in iets meer achtergrondkennis bij de 7 

gewoonten. Met die reden organiseren we volgend schooljaar webinars voor ouders en 

opvoeders. Op 5 oktober (19.30 - 20.30 uur) wordt gestart met een uiteenzetting over de 

gewoonte 1, 2 en 3. Verdere informatie hierover volgt begin volgend schooljaar. 

 

Doppenactie  

De doppenactie, die georganiseerd is door het Lighthouseteam jr, is ten einde. De actie heeft 

zo'n 7 kliko's vol met doppen opgeleverd. KNGF geleidehonden is hier erg blij mee. Het levert 

hen het broodnodige geld op om hun goede werk te kunnen voortzetten. Grote dank aan 

Jason (klas Plataan), aan zijn ouders die alle doppen naar Oud-Beijerland hebben gebracht, 

en aan u allen voor het enthousiast verzamelen. We zijn benieuwd of het LHT jr volgend 

schooljaar ook een actie bedenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

Sinds eind mei is op onze school Rianne Pakes werkzaam als schoolmaatschappelijk 

deskundige. Zij stelt zich graag aan u voor.  

 

 

Mijn naam is Rianne Pakes en binnen de Gelinckschool ben ik de 

nieuwe schoolmaatschappelijk deskundige. 

Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor 

diegene, die mij nog niet hebben ontmoet, zal ik vertellen waarom 

ik op school ben en wat ik precies kan betekenen voor u en uw 

kind.  

Als schoolmaatschappelijk deskundige ondersteun ik ouders, 

kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar een oplossing 

voor allerlei vragen en problemen, die te maken hebben met 

school, opvoeding of de thuissituatie. Een voorbeeld van vragen: 

Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind, heeft u te maken met schulden in het 

gezin, zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? Of zoekt u hulp 

voor uzelf maar weet u niet waar u terecht kunt? U kunt voor deze vragen ook bij de JOT-

medewerker in de school terecht. Het is waar u zich prettig bij voelt en wat u beter uitkomt.  

Daarnaast hou ik mij ook bezig met het verzuimbeleid van de school en kunt u mij 

tegenkomen bij interactieve ochtenden/avonden in de school. Wanneer u graag bepaalde 

onderwerpen of actualiteiten besproken wil zien in de vorm van een voorlichting kunt u mij dit 

laten weten. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of 

mij een e-mail sturen rianne.pakes@horizon.eu. De gesprekken die ik voer zijn vertrouwelijk. 

Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Er zijn ook geen 

kosten verbonden aan de hulp. Ik hoop u snel te mogen ontmoeten binnen de Gelinckschool. 

mailto:rianne.pakes@horizon.eu
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De Gemeentelijke Kinderombudsman  

Ter informatie namens de Kinderombudsman:  

Loop je vast bij de gemeente, in de jeugdhulp of in het onderwijs? Laat het de gemeentelijke 
kinderombudsman weten. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente en 
zoekt samen met u naar een oplossing. Voorbeelden van klachten zijn: 

Je kind heeft jeugdhulp nodig, maar je moet lang wachten. 

Er is geen passende plek voor je kind op school. 

Het Jeugdondersteuningsteam (JOT) doet niet genoeg voor je kind. 

De gemeente helpt je niet vooruit. 

 

Wil je meer weten, ons team staat voor je klaar! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data dit schooljaar 

  

Laatste schoolweek 

Afscheid schoolverlaters  ma 4 juli 2022 

Eindfeest     do 7 juli 2022 (leerlingen 14.00 uur uit)  

Laatste schooldag  vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit)  

 

Vakanties: 

Zomervakantie    9 juli t/m 21 augustus 2022 

  

Belangrijke data voor volgend schooljaar  

Woensdag 31 augustus  Startgesprekken; leerlingen werken thuis aan schoolwerk 

Woensdag 21 september  Kickoff High five  

Woensdag 28 september  informatieavond Schoolverlaters + infoavond Straatcultuur 

(JOZ) 

5 oktober   Covey Webinar (gewoonte 1,2 en 3) 

5 – 14 oktober   Kinderboekenweek 

Donderdag 10 november   Nationaal schoolontbijt 

…. November   Schoolfotograaf 

Maandag 14 november  informatieavond Sociale Media (door JOZ) 

Maandag 5 december  Sinterklaas, leerlingen 12 uur uit 
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Woensdag 21 december   Kerstviering 

Vrijdag 17 februari  Meesters- & juffendag 

20 – 24 maart   Week van de Lentekriebels 

Donderdag 6 april  Paas-/lentefeest 

15- 17 mei   Kamp schoolverlaters 

Woensdag 31 mei  Schoolreis 

Donderdag 6 juli   Eindfeest 

Vrijdag 7 juli   Laatste schooldag; leerlingen 12 uur uit 

 

Studiedagen   

Vrijdag 23 september 2022 

Maandag 26 september 2022 

Maandag 31 oktober 2022 

Dinsdag 30 mei 2023 

Een of twee studiedagen, waarvan de data later bekend zullen worden gemaakt 

 

 

Schoolvakanties en feestdagen 2022-2023 (Beo Meidoorn wijkt hier vanaf) 

Herfstvakantie    22 oktober- 30 oktober 2022 

Kerstvakantie    23 december 2022 - 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie   25 februari - 5 maart 2023 

Paasweekend    7 - 10 april 2023 

Meivakantie    22 april - 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag + vrijdag   18 + 19 mei 2023  

  

  

Mede namens het hele team van de Gelinckschool en BeO Meidoorn, 

 

Hartelijke groet, 

  

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 

  

 


