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Nieuwsbrief 2 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 6 September 2022 

We zijn gestart   

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. De meeste startgesprekken zijn 

gevoerd. Een mooie manier om vanaf de start van het schooljaar te bouwen aan een 

goede relatie en samenwerking tussen ouders/opvoeders, de leerling en het 

klassenteam. Tijdens het startgesprek zijn ook doelen geformuleerd voor dit 

schooljaar waar we met elkaar aan gaan werken. Ieder vanuit zijn eigen 

rol en deskundigheid, maar wel samen, zodat een leerling zich optimaal 

kan ontwikkelen en goed tot zijn recht kan komen. 

Het 7 gewoontenplan  

In de klassen zijn wij gestart met het 7 gewoontenplan. Wellicht heeft uw 

kind er thuis over verteld. Gedurende de eerste periode worden de 7 

gewoonten van Covey aangeboden aan de hand van een Covey 

voorleesboek. We introduceren de leiderschapstaken en iedere klas 

benoemt met elkaar een mission statement met een motto. Daarmee 

drukken de leerlingen uit wat voor een klas ze willen zijn. Op 

woensdagavond 5 oktober organiseren we voor ouders een Covey 

Webinar. We nemen u dan mee in de gedachten achter de gewoonten. 

Deze eerste avond worden de gewoonten 1,2 en 3 aangeboden. Eerder 

hebben wij u hierover via de e-mail geïnformeerd. 

Informatieavond woensdag 28 september   

Woensdag 28 september om 18.30 uur houden wij een  informatieavond voor de 
ouders van onze schoolverlaters. Aansluitend om 19:00 uur hebben wij Jeugd Op 
Zuid (JOZ), in samenwerking met Enver, op bezoek. Zij geven u informatie over het 
veilig gebruik maken van Social Media  voor ouders en kinderen. Alle ouders 
kunnen zich voor hiervoor aanmelden via ons telefoonnummer: 088-9962170 of 
via het e-mailadres: rianne.pakes@horizon.eu 
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Kick-off High Five 

Woensdag 21 september verzorgt de gemeente Nissewaard, speciaal voor onze 
school, de Highfive Kick-off op onze locatie. Deze dag maken onze leerlingen kennis 
maken met een tweetal clinics op het gebied van sport en cultuur. Geweldig dat dit 
ons wordt aangeboden!  
 
In het weekend van 24 en 25 september is de aftrap van High Five voor de gehele 
gemeente Nissewaard.  
Dit filmpje geeft hierover meer uitleg: https://youtu.be/dhs_PDHpDJk 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de activiteiten in dit weekend, ga dan 
naar deze site: https://www.actiefinnissewaard.nl/activiteiten-kaart/?highfive . 

 

Kapot materiaal 

Soms gebeurt er een ongelukje op school en gaat er door toedoen van een leerling 
iets kapot, of wordt er iets beschadigd. Dit kan gebeuren. Wanneer dit komt door 
(bewust) onvoorzichtig handelen zullen wij hiervoor de kosten in rekening brengen.  
We informeren u hier altijd over en geven een brief mee naar huis.  
 

Start bibliotheek en spelotheek  

Sinds de tweede week van het schooljaar zijn we weer gestart met de bibliotheek op 

maandag en de spelotheek op woensdag. Bij de spelotheek mag één leerling per 

klas twee materialen uitkiezen voor de klas. De materialen mogen dan twee weken 

in de klas blijven. De bibliotheek heeft in de zomervakantie weer nieuwe boeken 

gekregen. We hopen hiermee dat de leerlingen weer geënthousiasmeerd worden 

voor het lezen. We hebben dit schooljaar drie enthousiaste ouders/verzorgers die de 

bibliotheek en de spelotheek leiden en de leerlingen verwelkomen. 

 

Brusjescursus ‘speciaal voor mij’ 

Brusjes zijn jonge mantelzorgers die voor een broer(tje) of zus(je) zorgen. Zij kunnen 

meedoen aan de cursus ‘speciaal voor mij’. Zij kunnen andere kinderen of jongeren, 

die hetzelfde meemaken, ontmoeten en hun verhaal kwijt bij consulenten jonge 

mantelzorg. Ook worden met elkaar leuke activiteiten gedaan.  

 

Wie:  Brusjes van 8 t/m 12 jaar  

Waar:   Hoogwerfsingel 2 in Spijkenisse 

Wanneer:  Verschillende data in oktober en november 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meeplus via telefoonnummer: 

0181-333507 of via het e-mailadres: servicebureau@meeplus.nl. 

 

Tips van de schoolmaatschappelijk Deskundige  

- Vindt uw kind voorlezen moeilijk of spannend? Bibliotheek de Boekenberg heeft 

een voorleeshond genaamd Bandit. Hij vindt het fijn om voorgelezen te worden of 

om leuke plaatjes te bekijken. Bandit luistert braaf naar je en is hier speciaal voor 

opgeleid. Hij is namelijk een therapiehond. Dit kan op de volgende 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdhs_PDHpDJk&data=05%7C01%7Cester.batenburg%40horizon.eu%7C1bbc619c0bb94975f53e08da84ee83cf%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637968457318268278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DMThU%2BFN3ZalayUsVvuAC78LjbABrvZr3Rej2aaLnY0%3D&reserved=0
https://www.actiefinnissewaard.nl/activiteiten-kaart/?highfive
mailto:servicebureau@meeplus.nl
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woensdagmiddagen: 28 september, 9 november en 14 december. Aanmelden kan 

via de website van de bibliotheek. De kosten hiervan zijn gratis.  

 

- Op zaterdag 10 september (10:30-11:00 uur) is er een speciale kindervoorstelling 

bij bibliotheek de Boekenberg genaamd: ‘Vos en Haas vieren feest’. De voorstelling 

is gratis en geschikt voor peuters en kleuters. Aanmelden kan via de website van de 

bibliotheek.  

 
- Kwadraad  organiseert in Spijkenisse een aantal cursussen in september, oktober 

en november: 

▪ Assertiviteit Voor mensen die willen leren voor zichtzelf op te komen.  
▪ Houd me vast Voor (echt)paren, die verdieping willen in hun relatie. Ze 

leren een patroon te herkennen in hun relatie en leren hoe ze dit patroon 
kunnen doorbreken.  

▪ Vrouwen weer krachtig Voor vrouwen, die een relatie hebben (gehad), 
waarin sprake was van geweld. Vrouwen leren hoe de geweldspiraal in 
elkaar zit en hoe hier mee om te gaan. Daarnaast is het vooral belangrijk dat 
je lotgenoten ontmoet.   

▪ Verder na scheiding Voor mensen, die hun scheiding willen verwerken en 
lotgenoten willen ontmoeten, Het programma wordt samen met de 
deelnemers gemaakt.  

▪ Vrouwen in de lift Voor vrouwen, die meer willen stilstaan bij zich zelf en 
wat ze willen. Er worden een aantal thema’s behandeld zoals: socialisatie, 
assertiviteit, grenzen, emoties en loslaten.  

▪ Naast de fysieke cursussen zijn er ook online trainingen. Die kun je vinden 
op de website: https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/direct-een-online-training-
doen/ 
 

De meeste cursussen zijn gratis alleen voor de cursus  ‘Houd me vast’ wordt een 

eigen bijdrage gevraagd van €46,00 voor het werkboek. Aanmelden kan bij Thuis in 

de Wijk via telefoonnummer 0800-1417 of via de e-mail info@tidwnissewaard.nl  

 

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  
Maandag 9 januari 2023 
Dinsdag 30 mei 2023 
+ één studiedag, waarvan de datum later bekend wordt gemaakt.  
 
Feesten/Thema’s: 
Woensdag 21 september Kickoff Highfive; gemeente Nissewaard verzorgt clinics in 
de school 
5 -14 oktober Kinderboekenweek 
Donderdag 10 november Nationaal schoolontbijt 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kwadraad.nl%2Fhulp-bij%2Fdirect-een-online-training-doen%2F&data=05%7C01%7Crianne.pakes%40horizon.eu%7C44c256d290ce4b62e1a808da8996d7f2%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637973578238910381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h5mC2r%2F4XdDBJT6qyDl7uEXyIz87pSrOBvt6DO4%2BbAs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kwadraad.nl%2Fhulp-bij%2Fdirect-een-online-training-doen%2F&data=05%7C01%7Crianne.pakes%40horizon.eu%7C44c256d290ce4b62e1a808da8996d7f2%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637973578238910381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h5mC2r%2F4XdDBJT6qyDl7uEXyIz87pSrOBvt6DO4%2BbAs%3D&reserved=0
mailto:info@tidwnissewaard.nl
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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 28 september informatieavond Schoolverlaters + infoavond Social Media 
(JOZ)  
Woensdag 5 oktober Covey Webinar voor ouders (gewoonte 1, 2 en 3)  
7 November Schoolfotograaf  
Maandag 14 november informatieavond Straatcultuur (door JOZ)  
Vrijdag 7 juli Laatste schooldag; leerlingen 12 uur uit 

 

P.s. de belangrijke data kunt u sinds kort ook in Parro terugvinden.

 

 

Hartelijke groet, 

namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 

  

 

 


