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Nieuwsbrief 5 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 8 december 2022 

Sinterklaas   

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Sinterklaas is weer vertrokken met zijn Pieten naar Spanje. 

Wat hebben wij in de klassen een fijn sinterklaasfeest 

beleefd. Op Parro heeft u waarschijnlijk ook leuke foto’s 

voorbij zien komen. Complimenten aan alle Hulppieten 

voor de prachtige surprises die wederom zijn gemaakt. 

Iedereen heeft ervan genoten! 

 

Nieuwe MR-leden

 

Hallo! Als nieuw lid van de MR wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is 

Judith van Baardewijk en ik ben getrouwd met Willem. Ik ben moeder van Isabel 

(9) en Stef (7). Isabel zit in klas Berk en dit is inmiddels haar 3e jaar op de 

Gelinckschool. Haar broertje Stef zit niet op de Gelinckschool maar gaat naar CBS 

de Duif ook hier in Spijkenisse. Hij zit in groep 4. In het dagelijks leven werk ik 3 

dagen per week op de facturatie/backoffice afdeling van een groot havenbedrijf in 

Rotterdam. De reden dat ik mij heb aangemeld voor de MR is dat ik op deze 

manier nauwer betrokken ben bij de gang van zaken op school van ons kind en 

mee mag/kan denken over activiteiten die georganiseerd worden. Ik hoop dat we 

hierdoor de kinderen ook een fijne schooltijd kunnen geven. 

 

 

Ik ben Michelle Karelse, moeder van 3 kinderen. Mijn middelste zoon is gestart in 

klas Hazelaar en zit dit jaar in klas Appelboom. Zelf ben ik werkzaam in het 

onderwijs en ben daardoor geïnteresseerd in alle onderwerpen rondom een school.  

Ik hoop mij in te kunnen zetten voor de school als ouder en zo een bijdrage te 

leveren aan een leuke en veilige omgeving voor onze kinderen.  
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Start schooldag  

 

Graag willen wij u er aan herinneren dat de lessen starten om 8:30 uur. Het is 

daarom van belang dat de leerlingen tussen 8:15 uur en 8:25 uur binnen zijn. Wij 

merken dat leerlingen in de afgelopen periode steeds vaker te laat op school zijn. 

Het is voor de leerlingen en voor het klassenteam belangrijk  om elke dag met z’n 

allen om half 9 te kunnen starten. Hoewel te laat komen een keer kan gebeuren, is 

het zeer onwenselijk. Wettelijk gezien zijn wij gehouden aan het volgen van de 

volgende procedure:  

 

 

- Bij  3 keer te laat neemt het klassenteam contact  op met de ouder(s), 
opvoeder(s). Ze vragen naar de reden van het te laat komen en maken 
afspraken om herhaling te voorkomen.  

- Bij 6 keer te laat neemt het klassenteam contact op met de ouder(s), 
opvoeder(s). Er wordt dan nogmaals gevraagd naar de reden van het te laat 
komen en er worden opnieuw afspraken gemaakt om herhaling te 
voorkomen.  

- Bij 9 keer te laat neemt het klassenteam contact op met de ouder(s), 
opvoeder(s). Er wordt dan nogmaals gevraagd naar de reden van het te laat 
komen en er worden opnieuw afspraken gemaakt om herhaling te 
voorkomen.  

- Bij 12 keer te laat, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar. Bij het 
overtreden van de leerplichtwet kan dit leiden tot een officiële 
waarschuwing maar ook tot geldboetes.  
 

Wij willen u nogmaals benadrukken dat het op tijd beginnen van de schooldag in het 

belang is van de leerlingen. Juist het ochtendbegin is pedagogisch en 

onderwijskundig een belangrijk moment waar alle kinderen bij aanwezig horen te 

zijn. Daarnaast willen wij dat leerlingen het belang van ‘op tijd zijn’ aanleren. 

Leidertaken voor ouders(s), verzorger(s)   

 

In de afgelopen periode hebben wij ondersteuning gehad van ouders, verzorgers, 

opa’s en oma’s voor diverse hulptaken. Heel hartelijk dank hiervoor! Voor 

onderstaande vacatures zoeken we extra personen: 

 

Leider(s) van de luizencontrole 

Inhoud: Het controleren van de leerlingen op luizen na de vakanties. 

Geschatte tijdsinvestering: Na elke vakantie +/-1 uur.  

 

Leider(s) van de boterhammenbar 

Inhoud: Het maken van een lunch met een groepje leerlingen. 

Geschatte tijdsinvestering: elke dag  +/-1 uur. Dit kan op verschillende dagen per 

week voor 12:00 uur.  

 

Wanneer u dit aanspreekt kunt u contact opnemen met Rianne, onze 

schoolmaatschappelijk deskundige: rianne.pakes@horizon.eu 

 

 

mailto:rianne.pakes@horizon.eu


Nieuwsbrief 5 2022-2023  

Gelinckschool Spijkenisse 

  

  Pagina 3 van 4 

Schoolfruit  

 

Sinds dinsdag 22 november zijn we gestart met het dagelijks uitdelen van fruit in de 

ochtendpauze. Dit is een groot succes. Er wordt door veel leerlingen goed van 

gegeten. In klas Olijfboom heeft het klassenteam een mooie creatie gemaakt van het 

schoolfruit. 

Tips van de schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Voorleeshond Bandit is weer in de Boekenberg te vinden op verschillende datums. 

Vind je voorlezen moeilijk of spannend? Ga dan eens een kwartiertje voorlezen aan 

de voorleeshond. Hij vindt het fijn als je voorleest of plaatjes laat zien en luistert 

braaf naar je! Op deze manier wordt hardop voorlezen veel leuker! Vergeet niet je 

favoriete boek mee te nemen of uit te zoeken in de bibliotheek. De datums en 

tijdstippen kun je hier vinden: Bibliotheek De Boekenberg (op-shop.nl)  

 

Op woensdag 14 december 15:00-16:00 uur is er de voorleesclub in de Boekenberg. 

Dit keer wordt het boek ‘Vrolijk kerstfeest, Guus’ voorgelezen. Na het voorlezen 

kunnen de kinderen aan de slag met iets leuks. Voor meer informatie: De 

Voorleesclub (4+) | woensdag 14 december 2022 | Bibliotheek De Boekenberg (op-

shop.nl) 

Kerstprogramma 

 

Woensdag 14 december is het foute kersttruiendag. Iedereen mag op deze dag 

zijn of haar leukste / gekste / lelijkste kersttrui dragen naar school.  

 

Kerst vieren wij samen op school op woensdag 21 december. De leerlingen 

mogen op die dag hun mooiste kerstoutfit aantrekken. Voor de kerstlunch in de 

middag neemt elke leerling wat lekkers mee. Op woensdag 7 december is 

daarover een mail gestuurd en is er een brief meegegeven aan de leerlingen.  

 

Op woensdag 21 december zien we graag alle ouder(s), opvoeder(s) op school 

(om 13:30 uur) voor een kopje koffie of thee in de klas, en om gezellig samen Kerst 

te vieren. In de brief, die is meegegeven aan de leerlingen op 7 december, kunt u 

aangeven of u aanwezig zal zijn tijdens dit moment.  

 

We gaan er samen een fijne dag van maken! Let op de kerstvakantie begint dit 

jaar op vrijdag 23 december.  

 

JOT-medewerkers in de school 

 

Wij willen iedereen er graag op attenderen dat de medewerkers van het JOT (Jeugd 

ondersteuningsteams) te vinden zijn in de school. Ze hebben een spreekuur in de 

school op afspraak. Een afspraak hiervoor kunt u maken bij de administratie (Afke) 

van de school. Bij het JOT kunt u terecht voor informatie, advies of ondersteuning in 

de gezinssituatie. Heeft u hulp nodig? Dan onderzoek het JOT samen met u wat er 

speelt en wat het beste past bij uw situatie. Wat kunt u zelf, waar kan uw eigen 

https://boekenberg.op-shop.nl/?search=voorleeshond
https://boekenberg.op-shop.nl/128/de-voorleesclub-4/14-12-2022
https://boekenberg.op-shop.nl/128/de-voorleesclub-4/14-12-2022
https://boekenberg.op-shop.nl/128/de-voorleesclub-4/14-12-2022
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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 binnen de school om 

met ons in gesprek te gaan.  

 

Belangrijke data 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 
 
Feesten/Thema’s: 
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: 
Foute kersttruiendag  woensdag 14 december 
Laatste schooldag                         vrijdag 7 juli: leerlingen 12 uur uit  
   
 

 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 


