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Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 22 december 2021 

Coronamaatregelen   
Helaas is het ook dit schooljaar weer 
gebeurd dat we de school eerder hebben 
moeten sluiten i.v.m. het Coronavirus. Met 
u hopen wij van  harte dat de deuren  van 
onze school op 10 januari open kunnen. 
Op 3 januari zal  het kabinet dit bekend 
maken.                                                 

Wanneer noodzakelijk zullen wij u in de  
tweede vakantieweek via de mail en via 
Parro informeren. Geen nieuws is goed 
nieuws.  
Afgelopen week hebben de klassenteams 
zich in ieder geval al voorbereid op 
verschillende scenario’s. 

Leidertaken voor ouder(s), verzorger(s) 
De huidige maatregelen maakten het voor ons niet mogelijk om de ouders 
in te zetten die de school hadden willen versieren. Heel jammer. Natuurlijk 
gaan we ervan uit dat er betere tijden gaan komen. 
In de afgelopen periode hebben we ondersteuning gehad van ouders, 
opa’s en oma’s in de speelotheek, bibliotheek, bij de verkeerslessen en bij 
de verzorging van ons groene plein. Heel hartelijk dank hiervoor.  
De gezondheid van opa Willem staat het momenteel niet toe om de 
bibliotheek op de dinsdagochtend te bemannen. Wij wensen Willem van 
harte een goed herstel toe. Dit maakt dat er een vacature is ontstaan:  
 
Leider van de bibliotheek  
Inhoud: begeleiden van leerlingen bij het maken van een boekenkeuze; 
het controleren en administreren van uitgaande en binnenkomende 
boeken;   
Geschatte tijdsinvestering: 1 x per week +/- 2,5 uur.  
 
Wanneer u dit aanspreekt kunt u contact opnemen met Jolien, onze 
schoolmaatschappelijk deskundige: Jolien.Dubbeld@horizon.eu  

mailto:Jolien.Dubbeld@horizon.eu
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Kerstfeest 2021  
Wat een geluk. Ondanks de vervroegde kerstvakantie is het Kerstfeest in alle klassen toch 
gevierd. De werkgroep wist snel te schakelen. De Cosy Christmas had een rustgevend effect 
op de meeste leerlingen. Het was vooral heel sfeervol. Heerlijk, zo’n dagje in je relaxkleding 
naar school. Het is ook de  medewerkers goed bevallen      . Gewoonte 7: Houd de zaag 
scherp. 

Nieuwe leerlingen 
Op 1 januari hebben we als school een instroommoment voor nieuwe leerlingen, mits er 
ruimte is. We hopen op 10 januari een 7-tal nieuwe leerlingen met hun ouders te 
verwelkomen. Deze leerlingen en ouders heten we van harte welkom op onze school. Wij 
gaan er met elkaar voor zorgen dat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen op de 
Gelinckschool. Gewoonte 4: creëer synergie.  

Cito-toetsen 
Volgens onze planning zullen in de klassen even na de kerstvakantie de Cito-toetsen worden 
afgenomen. Dit mede omdat we door de Onderwijsinspectie gevraagd worden om onze 
leerlingen te volgen volgens een onafhankelijk leerlingvolgsysteem. Het heeft onze voorkeur 
om zo ontspannen mogelijk met de toetsen om te gaan. Dit door er geen specifieke 
aandacht aan te besteden. Wel is het verstandig om aan het eind van de kerstvakantie de 
bedtijden weer aan te passen aan het schoolritme. 

Bijdrage van ‘onze’ JOT-medewerkers  
Kerstvakantie!!! Hoe kom je de dag door? 
Maak een dag- en week schema.  
Denk daarbij aan: 

• Goede balans tussen kinderen laten stil zitten en laten bewegen.  

• Goede balans tussen binnen zijn en buiten zijn. 

• Goede balans tussen ontspannen (spelen) en inspannen (klusjes, huiswerk). 

• Samenwerken omtrent huishoudelijke taken, kinderen vinden het vaak leuk om te 
helpen in huis en zo is er meer tijd om iets leuks te doen. 

• Het is als ouder heel belangrijk dat je ook voor jezelf zorgt! 
 
Wat kun je doen met de kinderen? 
Kinderen kunnen sommige activiteiten zelf doen en andere zullen ze jou bij nodig hebben. 
Hieronder een flink aantal voorbeelden van activiteiten voor kinderen. Of ze interessant zijn 
voor je kind hangt ook deels af van hun leeftijd. 
Ontspannen is niet altijd even gemakkelijk in een gezin, vandaar hieronder een aantal tips. 
Verschillende activiteiten:  

• Voorlezen 

• Knutselen 

• Voelspelletjes met spulletjes onder een theedoek 

• Modeshow 

• Hut bouwen van kleden onder de tafel 

• Samen koken 

• Foto’s maken 

• Vlog maken 

• Muziek maken of luisteren 

• Disco houden 
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• Bordspel/ kaartspel  

• Puzzelen 

• Lego 

• Autobaan / treinbaan maken 

• Dominobaan bouwen 

• Fietsen 

• Wandelen 

• Voetballen 

• Speurtocht maken  
 
Hoe ontspan je als ouder?  
Maak als ouders weloverwogen keuzes in wat te doen als je even een moment voor jezelf 
hebt. Veel ouders pakken op die momenten hun telefoon en scrollen wat door de sociale 
media. Weinig mensen ontspannen hier werkelijk door. Denk daarom goed na over hoe je 
echte ontspanning  kan ervaren. 
Hieronder een aantal tips, waarvan sommigen geschikt zijn voor als de kinderen slapen, 
terwijl andere ook al uitgevoerd kunnen worden als de kinderen even zelfstandig spelen of 
aan het huiswerk zitten.   
• Boek lezen.  
• Een luisterboek/podcast beluisteren.  
• In ontspannen houding naar mooie muziek luisteren.  
• Een film of serie kijken.  
• Creatief bezig zijn bijvoorbeeld kleuren voor volwassenen, schilderen, tekenen. 
• Puzzelen. 
• In bad gaan. 
• Bewegen (wandelen, fietsen). 
 
Fijne vakantie! 

Combinatiefunctionarissen gemeente Nissewaard laten 
het volgende weten:  
Lieve kinderen uit Nissewaard. Het is vakantie!  
Iets eerder dan gepland mogen jullie gaan genieten van jullie welverdiende kerstvakantie. 
Helaas kwam afgelopen zaterdag het vervelende nieuws dat we weer in lockdown moeten.  
Dat is helemaal niet leuk, want daardoor gaan best wat activiteiten niet door. We hebben 
vanuit de gemeente gekeken naar wat wel kan en deze leuke tips voor jullie in deze 
kinderkrant gezet. Weer of geen weer?! Lekker naar buiten, vies worden en daarna weer 
opwarmen met een warme chocomelk bij de kachel.  
   
Je vindt de Kinderkrant op: https://www.actiefinnissewaard.nl/.  
   
Naast de tips die in de kinderkrant staan organiseert de Merz een echte Juniorquiz. In de 
bijgevoegde flyer lees je hoe je jezelf en jouw team kunt aanmelden.  
   
Fijne vakantie! Wees een beetje lief voor elkaar en zorg goed voor jezelf en de mensen om je 
heen.  
   
Groeten,  
Gemeente Nissewaard  
Team Combinatiefunctionarissen  
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.actiefinnissewaard.nl%2F&data=04%7C01%7Cester.batenburg%40horizon.eu%7C297b3be2550542d02ec708d9c49cba0b%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637756999708045490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XCrDHj6UEYhTJz3yZeAAhQA%2FszHEywyUa24rRDxX4%2FY%3D&reserved=0
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Belangrijke data  

Studiedagen   
Vr 4 feb 2022   
Wo 18 mei 2022   
Vr 27 mei 2022  
 

Feesten  
Meesters- & juffendag   vrij 18 februari 2022  
Paas-/lentefeest   do 14 april 2022   
Eindfeest    vr 8 juli 2022 (leerlingen 12.00 uur uit)  
  

Overige belangrijke data:   
3-daags kamp schoolverlaters   11, 12 en 13 april 2022   
Koningsspelen     vr 22 april 2022  
Schoolreis      ma 16 Mei 2022  
  
Vakanties:  
Kerstvakantie     25 december 2021 t/m 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 6 maart 2022  
Meivakantie     23 april t/m 8 mei 2022  
Hemelvaartsdag    26 mei 2022  
Pinksteren     6 juni 2022  
Zomervakantie     9 juli t/m 21 augustus 202 
 
 
Namens alle medewerkers wens ik u en uw naasten van harte fijne feestdagen toe 
en een gezond (en zo normaal mogelijk) 2022!  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Ester Batenburg 
Schooldirecteur 
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