
 
 

Nieuwsbrief 9  schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Corona 

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag kunnen we met elkaar weer positiever naar de nabije 

toekomst kijken. Mogelijk heeft u al vakantieplannen of heeft u uw 

vaccinatieafspraken gemaakt. Op onze school hebben de eerste collega's hun 

eerste vaccinatieprik gehad. De overheid heeft ervoor gezorgd dat alle 

medewerkers zelftesten tot hun beschikking helpen. Twee keer per week stoppen 

we allen een staafje in ons neus om te kijken hoe de vlag erbij hangt.  

Als school denken we na hoe we binnen de huidige situatie de schoolverlatersdag 

dan wel -avond (12 juli) en het eindfeest (15 juli) een passende en vooral feestelijke 

invulling kunnen geven. Wanneer we hier meer over weten, laten we u dit weten.  

 

Schoolplan  

Het team heeft vorige week het Schoolplan 2021 – 2025 afgerond. Het stuk toont de richting die we 

als organisatie en als school de komende jaren in zullen slaan; wat onze einddoelen voor ogen zijn. 

De oudergeleding van de MR heeft een toelichting gekregen op het plan en zij hebben met ons 

meegedacht bij enkele onduidelijkheden en verbeterpunten. Dank voor deze positief kritische blik! 

Met de tijd zullen we het Schoolplan op de site plaatsen.  

 

De kunstweken 

Deze week zijn twee grote dozen bezorgd vol met voorwerpen bedrukt met een kunstwerk van uw 

kind. Klaarblijkelijk hebben velen van u een bestelling hiervoor gedaan. We zullen de bestellingen 

deze week aan uw kind meegeven. Dank juf Ageeth, voor de energie die je erin hebt gestopt! Een 

mooie win-win actie: voor de kinderen een leerzame activiteit en voor u een mooi aandenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze eigen Coveyboom 

Volgend schooljaar hangt in alle klassen de door juf Ageeth (daar is ze weer) ontworpen Coveyboom. 

Wij zijn er trots op! 

 

Studiedag 16 juli 

De laatste dag voor de schoolvakantie gebruiken we als school om de verbinding te maken met het 

volgend schooljaar. Het éne jaar sluiten we af en het volgende schooljaar wordt welkom geheten.  

Momenteel zijn we bezig met de planning van het volgend schooljaar. Wanneer dit duidelijk is, zullen 

we deze natuurlijk met u delen.  

 

Belangrijke data dit schooljaar 

Studiedagen  

Studiedag Kleuterplein (voor leerlingen van klas BeO Meidoorn)  24 juni 

Studiedag 16 juli 

 

 
Schoolvakanties en feestdagen  

Zomervakantie 17 juli – 29 augustus 2021 



 

Schoolvakanties volgend schooljaar 2021-2022 (Beo Meidoorn wijkt hier soms vanaf) 

Start schooljaar 2021 – 2022: maandag 30 augustus 2021 

Herfstvakantie 16 oktober- 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 - 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari - 6 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 23 april -  8 mei 2022 

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli - 21 augustus 2022 

 

 

 

Houd ‘de zaag scherp’ in het zonnetje (gewoonte 7). 

 

Een hartelijke groet, 

Namens het team van de Gelinckschool Spijkenisse en BeO Meidoorn, 

 

Ester Batenburg 

schooldirecteur 

 

 

 


