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Nieuwsbrief 9 2021-2022 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 8 juli 2022 

Knallend eindfeest   

Gisteren is in alle klassen het eindfeest 

gevierd.  En, gevierd mag het 

genoemd worden. De klassenteams 

hebben een leuk alternatief 

dagprogramma in elkaar gezet, met als 

spektakelstuk natuurlijk het bezoek aan 

Monkeytown of Jumping XL. Wat een 

feest. Daarna is er op school 

gesmikkeld van al het lekkers, dat door 

u is verzorgd. Een mooi einde aan een 

schooljaar 2021 -2022. 

Dank aan u voor het mede verzorgen 

van de lunch, aan de commissie die 

deze dag heeft georganiseerd, en aan 

het Jeugdeducatiefonds dat dit uitje 

financieel mogelijk heeft gemaakt en 

aan de klassenteams die het feest 

hebben begeleid.  

 

 

 

Vieren 

Zoals u mogelijk weet zijn wij, als enige speciaal onderwijsschool in Europa, een 

gecertificeerde ‘Leader in Me’-school (Coveyschool). Als school dienen we iedere 2 

jaar bewijzen aan te leveren waarin wij onze verder ontwikkeling binnen het Covey-

onderwijs aantonen. Vervolgens beoordelen CPS in Nederland en LeaderinMe.org in 

Amerika deze bewijzen. Afgelopen week hoorden wij dat we de hercertificering 

hebben behaald. We zijn hier apetrots op. Na de vakantie zal er een moment geprikt 

worden om dit met de leerlingen en met u te vieren. Ik dank het Lighthouseteam sr 

(Coveywerkgroep) voor hun visiegerichte werken al hun extra inzet wat mede maakt 

dat we staan waar we nu staan.  
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Leidertaken voor ouder(s), opvoeder(s) 

Vorige week zijn met alle betrokkenen de leidertaken voor ouders geëvalueerd. Met 

elkaar hebben we geconcludeerd dat deze ondersteuning van ouders binnen de 

school een win win situatie is; ouders vinden het fijn om betrokken en van 

meerwaarde te zijn, en school vindt het fijn om zaken uit handen te kunnen geven. 

De plussen en de delta’s (aandachtspunten) zijn besproken en nieuwe plannen zijn 

gemaakt. De plannen worden nu uitgewerkt en wanneer er vacatures zijn, laten wij u 

dit weten in de eerste nieuwsbrieven in het nieuwe schooljaar.  

 

Vakantieverrassing 

Alle leerlingen krijgen vandaag een vakantieverrassing mee naar huis, dat geschonken 

wordt door het Jeugdeducatiefonds. U treft daarbij ook 2 inspiratieboekjes met activiteiten 

in de zomervakantie aan, verzorgd door gemeentes op Voorne Putten.  

Enkele ouders hebben ons ondersteund bij het inpakken van deze verrassing. Heel fijn dat 

zij op korte termijn dit hebben kunnen organiseren. Dank daarvoor. 

 

Fruit voor de hele school 

‘Stichting Superhelden’ heeft de hele school donderdag verblijd met schoolfruit. De toch al 

feestelijke lunchtafel werd hiermee verrijkt met de broodnodige vitamines. Hartelijk dank! 

Taxivervoer 

Het is fijn wanneer we op maandag 22 augustus met alle leerlingen het schooljaar kunnen 

starten. Daarom vragen we  aan de ouder(s)/opvoeder(s) waarvan het kind met de taxi naar 

school komt om goed te controleren of de taxi na de schoolvakantie geregeld is.  

Nieuwsbrief 1 2022 – 2023 

In de laatste vakantieweek zullen wij u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 

toesturen. Hierin zullen we de praktische zaken, die van belang zijn bij de start van het 

schooljaar, met u delen.  

Ouderbijdrage 

In de MR vergadering d.d. 26-01-2021 heeft de oudergeleding van de MR de hoogte van de 

vrijwillige ouderbijdrage op de agenda gezet en besproken. In die vergadering is afgesproken 

om deze bijdrage is stappen te verhogen. Dit maakt dat de bijdrage volgend schooljaar €35,- 

zal zijn. We betalen vanuit deze ouderbijdrage de schoolreis en de feesten die we op school 

vieren. 
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Belangrijke data   
Schoolvakanties en feestdagen schooljaar 2022-2023  
(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  
Dinsdag 30 mei 2023  
+ één of twee studiedagen, waarvan de data later bekend worden gemaakt.  

 

  
Overige belangrijke data voor komend schooljaar:   
Woensdag 31 augustus  Startgesprekken; leerlingen werken thuis aan  
    schoolwerk  
Woensdag 21 september Kickoff Highfive; gemeente Nissewaard verzorgt 

clinics in de school  
Woensdag 28 september informatieavond Schoolverlaters + infoavond 

Straatcultuur (JOZ)  
5 oktober Covey Webinar voor ouders (gewoonte 1, 2 en 3) 
5 – 14 oktober   Kinderboekenweek  
Donderdag 10 november  Nationaal schoolontbijt  
…. November   Schoolfotograaf  
Maandag 14 november  informatieavond Sociale Media (door JOZ)  
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  
15- 17 mei   Kamp schoolverlaters  
Woensdag 31 mei  Schoolreis  
Donderdag 6 juli  Eindfeest  
Vrijdag 7 juli   Laatste schooldag; leerlingen 12 uur uit 
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Namens alle medewerkers wens ik u en uw naasten een mooie zomervakantie toe, 

waarin u en uw gezin toekomen aan welverdiende rust en ontspanning.  

Graag zien we uw kind(eren) weer op maandag 22 augustus op school.   

 

 

Hartelijke groet, 

  

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 

 


