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Nieuwsbrief 3 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 7 Oktober 2022 

Groepsplanbesprekingen   

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De groepsplanbesprekingen hebben afgelopen weken plaatsgevonden. De 
leerlingen hebben hun ouders, opvoeders, opa’s & oma’s met trots laten zien wat 
ze doen, en waarmee ze werken in de klas. Elke klas heeft er op eigen wijze 
invulling aan gegeven; waarbij de leerlingen de leiders waren van de bespreking.   
  

Start Kinderboekenweek 5 oktober Gi-ga-groen 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-ga-groen. Wij houden ons bij de 
Gelinckschool bezig met het bos. De school is al aangekleed in dit thema. In iedere 
klas staat een ander bosdier centraal binnen de informatieve en creatieve lessen. 
De verbeelding hiervan wordt opgehangen op de prikborden in de gang. Op 
woensdag 5 oktober zijn er leuke gastlessen geweest vanuit de bibliotheek gericht 
op dit thema. Op donderdag 6 oktober hebben wij bezoek gehad van Exotus 
Serpenti. Ze hebben interessante informatie verteld over reptielen en hadden ook 4 
verschillende reptielen meegenomen naar de school. De kinderen waren één en al 
oor.  
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Boekenmarkt  woensdag 12 oktober 

Na 3 jaar afwezigheid, vanwege het coronavirus, nodigen wij u graag uit op 
woensdag 12 oktober (om 14:00 uur) voor een boekenmarkt in de gymzaal. De 
boekenmarkt is in samenwerking met boekhandel ‘Hoofdstuk 1’ uit Brielle. Wist u 
dat u, bij aankoop van een kinderboek in de Kinderboekenweek, gratis een 
kinderboekenweekgeschenk ontvangt? Tijdens deze boekenmarkt kunnen de 
ouders/verzorgers een blik werpen op onze themaborden bij de klassen waarmee 
we ons eigen dierenmuseum vormen.  
 
We kijken uit naar uw komst! 

Herfsttafel in de school  

De herfst is begonnen op 21 september en dat is terug te zien in 
onze school. Ilse, leider van de festiviteiten, heeft samen met 
leerlingen een mooie herfsttafel gemaakt met veel kastanjes, 
eikels, bladeren, denneappels enz. Het geheel zal compleet 
worden gemaakt met werkjes van leerlingen.   
 

Kick-off High Five 

Woensdag 21 september verzorgde de gemeente Nissewaard, speciaal voor onze 
school, de Highfive Kick-off op onze locatie. Op deze dag hebben de leerlingen 
kennis gemaakt met verschillende sport- en cultuuraanbieders in Nissewaard. De 
leerlingen konden kennis maken met moderne dans, schilderen, cheerleaden, 
akijutsu en fitness.  
 

   
 
Wethouder Jeroen Postma gaf in klas Plataan het startsein van deze dag.   
 
Op de website van Spieke media vindt u een mediaverslag: 
https://www.spieke.nl/2022/09/high-five-kick-off-start-op-de-
gelinckschool?fbclid=IwAR0sw3RsFoGznoe8bfzMqsRKTb41Y6VP70G15ediKXTA4D7k
iuBZWhlUPfI 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spieke.nl%2F2022%2F09%2Fhigh-five-kick-off-start-op-de-gelinckschool%3Ffbclid%3DIwAR0sw3RsFoGznoe8bfzMqsRKTb41Y6VP70G15ediKXTA4D7kiuBZWhlUPfI&data=05%7C01%7Crianne.pakes%40horizon.eu%7C63ea625849254d11f6f508daa5ed503e%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C638004735914282494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W9AnEtf3onDRkmemwcB%2BqJaA%2BCD8l5eEeVoaWKz%2FVg0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spieke.nl%2F2022%2F09%2Fhigh-five-kick-off-start-op-de-gelinckschool%3Ffbclid%3DIwAR0sw3RsFoGznoe8bfzMqsRKTb41Y6VP70G15ediKXTA4D7kiuBZWhlUPfI&data=05%7C01%7Crianne.pakes%40horizon.eu%7C63ea625849254d11f6f508daa5ed503e%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C638004735914282494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W9AnEtf3onDRkmemwcB%2BqJaA%2BCD8l5eEeVoaWKz%2FVg0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spieke.nl%2F2022%2F09%2Fhigh-five-kick-off-start-op-de-gelinckschool%3Ffbclid%3DIwAR0sw3RsFoGznoe8bfzMqsRKTb41Y6VP70G15ediKXTA4D7kiuBZWhlUPfI&data=05%7C01%7Crianne.pakes%40horizon.eu%7C63ea625849254d11f6f508daa5ed503e%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C638004735914282494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W9AnEtf3onDRkmemwcB%2BqJaA%2BCD8l5eEeVoaWKz%2FVg0%3D&reserved=0
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Studiedagen  

Op vrijdag 23 september en maandag 26 september hebben alle medewerkers van 
onze school zich verrijkt met kennis. Op de vrijdag hebben wij de training Veilig 
Vakmanschap gevolgd. We hebben ons verdiept in het (preventief) handelen om 
agressie bij leerlingen te voorkomen. Maandags hebben wij de werkwijze van ZIEN, 
ons sociaal emotioneel observatiemiddel, onder de loep genomen. Deze werkwijze 
geeft, op basis van een analyse van observaties, concrete doelen en 
handelingssuggesties, en brengt het sociaal-emotioneel functioneren van iedere 
leerling in kaart. Deze nieuwe kennis gaan wij weer toepassen in onze werkwijze.  

Corona   

Ook al willen we het eigenlijk niet horen, Corona is helaas nog niet de wereld uit.  
Komende week krijgen alle leerlingen 2 testen mee naar huis om te gebruiken 
wanneer hij/zij corona gerelateerde klachten heeft. Wanneer de testen op zijn, 
kunt u bij het klassenteam om een nieuwe test vragen.  
 
Basismaatregelen:  

• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten 
minste 20 seconden; 

• Hoesten/niezen in de elleboog;  

• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een (zelf)test 
(kinderen/leerlingen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van 
anderen, doen een PCR test); 

• Zorg voor voldoende frisse lucht; 

• Advies: Haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 
 

JOT op maandag in de school 

Wij willen iedereen er graag op attenderen dat de medewerkers van het JOT (Jeugd 
ondersteuningsteams) elke maandagochtend te vinden zijn in de Gelinckschool. Ze 
hebben dan een spreekuur in de school. Bij het JOT kunt u terecht voor informatie, 
advies of ondersteuning in de gezinssituatie. Heeft u hulp nodig? Dan onderzoekt 
het JOT samen met u wat er speelt en wat het beste past bij uw situatie. Wat kunt u 
zelf, waar kan uw eigen netwerk van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, 
leerkrachten of trainers bij helpen, en wat kunnen professionals voor u betekenen? 
Soms is een adviesgesprek genoeg om weer zelfstandig verder te gaan. In andere 
gevallen wordt intensieve begeleiding ingezet. We heten u graag welkom op de 
maandagochtend op school om met Marieke Waardenburg-Rijpstra of met Mieke 
Blok in gesprek te gaan.  
 

Tips van de schoolmaatschappelijk Deskundige  

Veiligheidsdag Nissewaard op zaterdag 15 oktober 10:00-16:00 uur. Deze wordt 
gehouden op het Havenplein en de Oostkade in Spijkenisse. Hierbij zijn brandweer, 
politie, ambulance en andere veiligheidsdiensten aanwezig. Er worden realistische 
demonstraties gegeven. Zo kun je een autowrak in het water vinden, worden er 
mensen uit het water gered, een autodak opengeknipt, en is Bumper de 
politiehond er ook. Meer informatie kunt u op de flyer vinden:  
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https://www.actiefinnissewaard.nl/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-
Veiligheidsdag-2022.pdf 
 
Water-weetjes-middag op zaterdag 15 oktober om 13:30-15:30 uur. High Five 
Nissewaard organiseert samen met Waterschap Hollandse Delta een speciale 
middag met waterspellen en u kunt op excursie naar het gemaal de Leeuw van 
Putten. Meer informatie hierover kunt u hier vinden:  
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/agenda/activiteiten/water-weetjes-dag--
6-t-m-12-jaar-.html 
 
Hoera! De Boekenberg bestaat 10 jaar!  
Wat een feest: in oktober blaast de Boekenberg 10 kaarsjes uit! Wie jarig is 
trakteert, dus op zaterdag 15 oktober is er van alles te doen in de bibliotheek. De 
hele dag zijn er gratis activiteiten en trakteren we je op complimenten en lekkers. 
Kom je ook? 
https://deboekenberg.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=C4E5DA456E
E294C0&utm_tag=header&utm_field=webversie 
 

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:  
Maandag 31 oktober 2022  
Maandag 9 januari 2023 
Dinsdag 30 mei 2023 
+ één studiedag, waarvan de datum later bekend wordt gemaakt.  
 
Feesten/Thema’s: 
Kinderboekenweek   5 – 14 oktober  
Nationaal Schoolontbijt  Donderdag 10 november  
Sinterklaas    Maandag 5 december: leerlingen 12 uur uit  
Kerstviering    Woensdag 21 december  
Meesters- & juffendag   Vrijdag 17 februari  
Week van de Lentekriebels  20 – 24 maart  
Paas-lentefeest   Donderdag 6 april  
Koningsspelen    Vrijdag 21 april  
Kamp schoolverlaters   15- 17 mei  
Schoolreis    Woensdag 31 mei  
Eindfeest    Donderdag 6 juli  
 
 
 
 

https://www.actiefinnissewaard.nl/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-Veiligheidsdag-2022.pdf
https://www.actiefinnissewaard.nl/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-Veiligheidsdag-2022.pdf
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/agenda/activiteiten/water-weetjes-dag--6-t-m-12-jaar-.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/agenda/activiteiten/water-weetjes-dag--6-t-m-12-jaar-.html
https://deboekenberg.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=C4E5DA456EE294C0&utm_tag=header&utm_field=webversie
https://deboekenberg.crmplatform.nl/templates/webversie.vm?code=C4E5DA456EE294C0&utm_tag=header&utm_field=webversie
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Overige belangrijke data: 
Schoolfotograaf     7 November 
Informatieavond Straatcultuur (door JOZ)  Maandag 14 november 
Laatste schooldag    Vrijdag 7 juli: leerlingen 12 uur uit

 

 

 

Hartelijke groet, 

namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 


