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9B01 

Nieuwsbrief 1 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 19 Augustus 2022 

Welkom   

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Volgende week starten we met het schooljaar 2022 - 2023. We kijken ernaar uit om de 

leerlingen weer te ontvangen. Van harte hopen we dat u en uw kind een mooie zomer hebben 

beleefd. Het weer was in ieder geval stralend.  

Binnen onze school zijn alle medewerkers sinds enkele dagen druk bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast zijn de schilders en de tuinmannen 

druk bezig geweest. Het is een gezellig gebeuren. Aan enthousiasme en plannen geen 

gebrek. De kinderen zijn meer dan welkom.  

Praktische zaken  

Schooltijden komend schooljaar  

Alle klassen:   

Inloop vanaf 8.15 uur; lesdag 8.30 -14.00 uur  

  

Entree via het zijhek: Esdoorn, Berk, Olijfboom, Beuk, Eik, Plataan 

Entree via hoofdingang: Hazelaar en Appelboom 

De taxibedrijven en kinderopvang zijn door ons op de hoogte gesteld van onze schooltijden.  

 

Indeling klassen  

Hazelaar  

  

  

Daisy 

Amber 

Robin  

  

Appel-

boom  

  

Carola 

Wendy 

Yolanda  

Esdoorn  

  

  

Natascha 

Ageeth 

Sylvia 

Michelle 

Berk  

  

  

Jason 

Sander D. 

Olijfboom 

  

  

Swinda 

Priscilla 

Ineke  

Nardy 

Beuk 

  

 

Tamara 

Eline 

Eik  

  

  

René 

Oleta 

Nardy 

Plataan  

  

  

Suzanne  

Sander T.  
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Afscheid nemen van uw kind  

In de eerste week is er gelegenheid om met uw kind mee te lopen 

naar de klas. Vanaf week twee neemt u voor de school afscheid van 

uw kind.  

 

Mogen wij u vragen om de stoep direct voor de school ook na de 

vakantie vrij te houden voor kinderen en medewerkers? Hartelijk 

dank! 

Startgesprekken 

Op woensdag 31 augustus worden de startgesprekken gevoerd met u en uw kind. U heeft 

hiervoor al een uitnodiging ontvangen vanuit het klassenteam. De gesprekken zullen op 

school, in het lokaal van uw kind, plaatsvinden. De kinderen komen die dag alleen naar school 

voor het startgesprek en werken thuis aan schoolwerk. 

‘Onze’ JOT-medewerkers in de school 

Zoals u mogelijk al wel heeft gehoord, is er iedere maandagochtend een JOT-medewerker in 

de school aanwezig. Wanneer u vragen heeft aan het Jeugdondersteuningsteam, bijvoorbeeld 

over het aanvragen van een therapie of iemand die meedenkt bij opvoedvraagstukken, dan 

kunt u dit met hen bespreken. Bij onze administratie kunt u een afspraak inplannen.  

Schoolmaatschappelijk deskundige  

Sinds vorig school jaar is er bij ons op school een nieuwe schoolmaatschappelijk deskundige. 

In de nieuwsbrief vorig schooljaar hebben we u dit te kennen gegeven.  

De schoolmaatschappelijk deskundige luistert, geeft advies en kortdurende ondersteuning op 

maat. Samen met school, kind en ouders werken we aan gezond opgroeien. Vorig schooljaar 

zijn er diverse hulpvragen opgelost voor ouders.  

 

Het nieuwe sportseizoen zit er ook weer aan te komen. Zou uw kind graag willen sporten of is 

zwemles gewenst, maar is het financieel lastig? Schroom niet om contact op te nemen met de 

schoolmaatschappelijk deskundige voor hulp en advies.  Ze is bereikbaar per e-mail 

rianne.pakes@horizon.eu of via het klassenteam.  

Belangrijke data dit schooljaar 2022-2023 
Schoolvakanties en feestdagen: (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  
Pinkstermaandag 29 mei 2023  
Zomervakantie 8 juli - 20 augustus 2023  
 
Studiedagen:  
Vrijdag 23 september 2022  
Maandag 26 september 2022  
Maandag 31 oktober 2022  
Dinsdag 30 mei 2023 
+ één of twee studiedagen, waarvan de data later bekend worden gemaakt.  
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Feesten/Thema’s: 
Woensdag 21 september Kickoff Highfive; gemeente Nissewaard verzorgt clinics in de school 
5 – 14 oktober Kinderboekenweek 
Donderdag 10 november Nationaal schoolontbijt 
Maandag 5 december Sinterklaas, leerlingen 12 uur uit  
Woensdag 21 december Kerstviering 
Vrijdag 17 februari Meesters- & juffendag  
20 – 24 maart Week van de Lentekriebels  
Donderdag 6 april Paas-lentefeest  
Vrijdag 21 april Koningsspelen 
15- 17 mei Kamp schoolverlaters  
Woensdag 31 mei Schoolreis  
Donderdag 6 juli Eindfeest  
 
Overige belangrijke data: 
Woensdag 31 augustus Startgesprekken; leerlingen werken thuis aan schoolwerk  
Woensdag 28 september informatieavond Schoolverlaters + infoavond Straatcultuur (JOZ)  
Woensdag 5 oktober Covey Webinar voor ouders (gewoonte 1, 2 en 3)  
 …. November Schoolfotograaf  
Maandag 14 november informatieavond Sociale Media (door JOZ)  
Vrijdag 7 juli Laatste schooldag; leerlingen 12 uur uit 

 

Rest ons voor nu om uw kind en u een leerzaam en fijn schooljaar toe te wensen!  

We verwelkomen jullie graag op maandag 22 augustus.  

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 


