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Nieuwsbrief 4 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 11 november 2022 

Gesprekken   

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De herfstvakantie is weer ten einde. Op dit moment zijn de voortgangsgesprekken 
en OPP-gesprekken voor de schoolverlaters in volle gang. Vanuit het klassenteam 
heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
 

Voorlichting Bureau Halt  

Op woensdag 2 november heeft Bureau Halt een voorlichting gegeven in de 
klassen Plataan en Eik met als thema ‘Gedrag online’. Wij hebben gekozen 
voor deze voorlichting, omdat leerlingen tegenwoordig internet overal voor 
gebruiken: ontspanning, het contact hebben met elkaar en voor hun 
schoolwerk. Soms ervaren leerlingen ook vervelende aspecten van het 
internet. Het kan dan gaan om nare filmpjes, foto’s of vervelende 
opmerkingen. De voorlichting liet de leerlingen door videofragmenten, een 
quiz en interactieve werkvormen nadenken over het verschil tussen online 
plagen, pesten en bedreigen. Online strafbare feiten en de gevolgen hiervan 
zijn besproken en toegelicht. Daarbij werd ook extra stil gestaan bij het 
versturen van uitdagende foto’s. Aan het einde van de les hebben de 
leerlingen concrete afspraken met elkaar gemaakt; zodat iedereen zich online 
veilig voelt. 
 

Studiedag februari 

Afgelopen maandag heeft het hele team zich verdiept in begrijpend lezen. Dit is 
misschien wel de belangrijkste vaardigheid om in de basisschoolleeftijd onder de 
knie te krijgen. Het was een boeiende ochtend. We hebben onder andere geleerd 
op welke manier we prentenboeken en voorleesboeken, ook in de midden- en 
bovenbouw, doelgericht kunnen inzetten. “Begrijpend luisteren is minstens zo 
belangrijk als begrijpend lezen.” Het vervolg op deze studiedag wordt gehouden op 
donderdag 23 februari. Deze datum had u nog van ons tegoed.  
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Vanuit het mediateam junior

Schoolverlaters op bezoek bij de oude Maas:  
Het bezoek bij De Oude Maas was nogal leerzaam. De leerlingen gingen eerst een 
lokaal in. Daar werd een soort spreekbeurt gehouden. Met de juf meester en een 
begeleider volgden ze iemand die een rondleiding gaf. In het Technieklokaal 
maakten ze een soort ventilator die werkt op zonne energie. Ze kregen uitleg over 
verschillende verdiepingen. Ze bieden Kader Basis en Mavo onderwijs aan. Ze waren 
ook even in de garage. Daar werden auto´s gerepareerd. Ook maken de leerlingen 
van De Oude Maas meubels. Ook konden ze even in de keuken kijken. Tijdens de 
pauze gingen de leerlingen weer dat ene lokaal in en kregen ze iets te drinken en 
wat lekkers. De volgende dag kon je naar de open dag.
 

JOZ-informatieavond Straatcultuur

Op maandag 14 november (19:00 uur) is er een informatieavond op school over 
straatcultuur. Deze avond wordt georganiseerd door JOZ (jeugd op zuid). Tijdens 
deze avond worden jullie meegenomen in o.a. de volgende onderwerpen:  
Wat is straatcultuur? 
Wat zijn de kenmerken van straatcultuur? 
Hoe herken je straatcultuur? Taalgebruik? 
Misverstanden over straatcultuur 
Wat is het effect van straatcultuur op jongeren? 
 
Aanmelden voor deze avond kan door contact op te nemen met Rianne, onze 
schoolmaatschappelijk deskundige: rianne.pakes@horizon.eu of 088-9962170. 
 
 

Leidertaken voor ouders(s), opvoeder(s)   

In de afgelopen periode hebben wij ondersteuning gehad van ouders, verzorgers, 
opa’s en oma’s voor diverse hulptaken. Heel hartelijk dank hiervoor! We willen 
graag het aantal ouders, verzorgers met leidertaken uitbreiden zodat de 
draagkracht verder kan worden vergroot. Voor onderstaande vacatures zoeken we 
daarom extra mensen: 
 
Leider van de spelotheek 
Inhoud: Begeleiden van leerlingen bij het maken van een spelkeuze voor de klas; 
controleren en administreren van uitgaande en binnenkomende spellen;  
Geschatte tijdsinvestering: 1 x per maand +/-2 uur.  
 
Leider(s) van het Groene plein 
Inhoud: Onkruid verwijderen in/op ons groene plein.  
Geschatte tijdsinvestering: 1 of 2 keer per maand (behalve de winterperiode) 2 uur.  
 
Leider(s) van de festiviteiten 
Inhoud: Rondom festiviteiten zoals Sint, Kerst en andere thema’s ondersteunen bij 
het versieren van de school en inpakken van cadeautjes. 
Geschatte tijdinvestering: per festiviteit 4 uur. 
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Leider(s) van de verkeerslessen 
Inhoud: Tijdens de 2 dagen dat de praktische verkeerslessen op school gegeven 
worden, ondersteunt u de verkeersleerkracht. Dit schooljaar vindt dit plaats op 11 
en 13 april 2023 
Geschatte tijdsinvestering: 2 dagen (of dagdeel) per jaar.  
 
Leider(s) van de boodschappen 
Inhoud: Boodschappen voor de school doen in het kader van festiviteiten zoals Sint, 
Kerst en andere thema’s.  
Geschatte tijdsinvestering: per festiviteit 3 uur.  
 
Wanneer u ons wil helpen, dan kunt u contact opnemen met Rianne, onze 
schoolmaatschappelijk deskundige: rianne.pakes@horizon.eu 
 

Onderzoek vanuit Erasmus Universiteit 
Rotterdam  

Ouders gezocht! 
Liegen in de opvoeding? We kennen allemaal wel wat voorbeelden: “De koekjes zijn 
op!” of “Netflix heeft een storing.” 
 
Onderzoekers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hopen antwoorden te vinden 
op de volgende vragen: Wat vinden vaders en moeders van het vertellen van 
leugens tegen kinderen? Vertellen ze zelf wel eens zo’n leugentje? En wat leren ze 
hun kinderen over liegen en eerlijk zijn? 
 
Ouders met kinderen van ALLE leeftijden kunnen meedoen.  

Wil je meer informatie of wil je meedoen? Klik dan op de volgende link: 
https://www.eur.nl/essb/nieuws/ouders-gezocht-voor-onderzoek-naar-liegen-
tegen-kinderen 
 
Invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten en je maakt kans op 
een VVV-bon van 50 euro! 
 

Belangrijke data dit schooljaar 2022-2023 

Schoolvakanties en feestdagen: (Beo Meidoorn wijkt hiervan af)   
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 9 januari 2023 
Donderdag 23 februari 2023 
Dinsdag 30 mei 2023 

mailto:rianne.pakes@horizon.eu
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Feesten/Thema’s: 
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  
 
Overige belangrijke data: 
Informatieavond Straatcultuur  Maandag 14 november 
Laatste schooldag                         Vrijdag 7 juli: leerlingen 12 uur uit  
   
 
 
     
 

 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


