
Na een mooie loopbaan in het basisonderwijs van ruim 43 jaar (waarvan ruim 5,5 jaar 
op de Schelf) ga ik aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van dit mooie vak 
en deze prachtige school. Ze zeggen dat je het beste je loopbaan kan beëindigen op 
het hoogtepunt van je carrière. Dat betekent dus dat je op tijd moet stoppen voor dat 
je houdbaarheidsdatum is verstreken. Ik laat het oordeel graag aan anderen om te 
bepalen of dat bij mij mogelijk het geval is. 

De komende periode zal voor mij persoonlijk 

in het teken staan van leren loslaten. Dat blijkt 

eerlijk gezegd lastiger dan ik vantevoren dacht. 

In de vorige INFO schreef ik nog over veel boei-

ende en interessante aspecten in het onderwijs. 

En dat zijn precies de zaken die ik na 1 augustus 

a.s. ga missen. Een voorbeeld daarvan zijn de 

vele positieve contacten met leerlingen, ouders 

en vanzelfsprekend de collega’s. Ik ga er nog 

een mooi half jaar van maken en er op mijn 

manier van genieten.

Ik kijk terug op een aantal mooie jaren in 

‘s-Gravendeel op OBS de Schelf. Het voelde als 

een voorrecht te mogen werken op een school 

waar ik met veel voldoening naar kijk. Ik ben 

er trots op, dat ik onder andere een aandeel 

mocht leveren aan het totstandkomen van een 

team waarin ervaring en jong enthousiasme 

beiden in voldoende mate zijn vertegenwoor-

digd. Er staat een hardwerkende, deskundige 

en betrokken groep leerkrachten op deze 

school. Voor mij een belangrijke reden om met 

veel vertrouwen te kijken naar de toekomst van 

de school. 

Achter de schermen zal het Schoolbestuur van 

Stichting Acis aan de slag gaan om een solli-

citatieprocedure op te starten om een goede 

opvolger te zoeken. Dat is ook de reden dat 

ik u informeer. Er zal op de site van Acis en in 

andere media een advertentie verschijnen voor 

een nieuwe directeur. Een spannende tijd, voor 

de mensen die gaan zoeken naar de meest 

geschikte kandidaat voor deze leuke baan. Ik 

hoop, dat er op tijd iemand wordt gevonden, 

zodat er voldoende gelegenheid is om de 

zaken goed te kunnen overdragen.

Tezijnertijd zal mijn opvolger zich zeker voor-

stellen in onze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw
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Het voelde als een voorrecht te mogen werken 
            op een school waar ik met veel voldoening 
                                                  naar kijk.
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agenda 

Na ruim 2 jaar studeren is juf Jojanneke van der Star geslaagd als vakdocent lichamelijke oefening. 

Ook vanaf deze plaats onze welgemeende felicitaties. Het afstuderen bracht een behoorlijke hoeveel-

heid extra werk met zich mee. De twee studiedagen zijn blijkbaar goed besteed, want het eindcijfer 

7,6 is een mooie score op je diploma. Fijn, dat de komende woensdagmiddagen eens aan andere 

zaken kunnen worden besteed dan de koprol en de radslag.

Juf Dionne Kraaijeveld en juf PetraReedijk kwamen kortgeleden bijzonder enthousiast terug van een 

studie tweedaagse over het onderwerp Rots&Water. Ze gaven al wel les over dit onderwerp, maar als 

“beginners” bij dit onderwerp waren de tips en trucs voor gevorderden meer dan welkom. Laat de 

kinderen thuis maar eens vertellen over hun ervaringen met de Rots&Waterlessen. 

PERSONEEL

GEFELICITEERD
Van harte gefeliciteerd Petra en 
Dionne! 

Binnen het team hebben wij weer 
twee enthouiaste gecertificeerde 
Rots en Water collega’s.

De komende periode staan de Rots 
en Water lessen in het vergroten 
van ’het eigen zelf vertrouwen en 
het vertouwen in de ander!’

De kinderen leren in allerlei ver-
schillende spel situaties en spelvor-
men dat iedereen even belangrijk 
is in de groep.  Ieder op haar of zijn 
manier.  Dat je samen sterk bent 
wanneer  je vertrouwen in elkaar 
hebt. 

 Deze datum staat niet

   op onze schoolkalen-    

   der, omdat we elke 

   twee jaar een 

straatspeeldag orga-

niseren. We hebben 

er kortgeleden in overleg 

met onze OR en MR nog eens goed over 

nagedacht en besloten om de koningsspelen 

toch te vieren op 12 april. Dat betekent veel 

bewegen en ook dansen die dag. 

Over de exacte inhoud van die dag is nog 

onvoldoende bekend, maar dat hoort u vast 

later. Schrijf deze datum vast op onze jaarka-

lender er bij. Alle groepen zijn die dag om 12 

uur uit. Er is dus ook geen zwemmen die dag 

voor groep 5.

Koningsspelen 
vrijdag 12 april 

Er worden regelmatig    

  voorwerpen door 

   leerlingen achter 

  gelaten en als het   

                                  kledingstukken

betreft dan verzame-

len wij dat in een mand 

op het podium in de centrale hal. In een half 

jaar tijd is dat vaak zoveel, dat je er bijna een 

halve klas van kan kleden. De meeste kle-

dingstukken worden in deze mand gelukkig 

teruggevonden door de eigenaar. Er blijft 

toch ook erg veel liggen. Misschien goed om 

eens een kijkje te nemen. Elk half jaar worden 

kledingstukken, die niet worden opgehaald 

meegegeven aan onze Bag2school actie. Snel 

even kijken dus!

Gevonden 
voorwerpen



Alle leerlingen hebben kortgeleden in totaal 81 
vragen over onze school beantwoord en dat was best 
een hele klus. Elke 2 jaar houdt onze school een onder-
zoek naar tevredenheid onder leerlingen, leerkrachten 
en ouders. Jongens en meisjes van de groepen 6 t/m 8 
hartelijk dank voor deze mooie uitslag. Jullie gaven de 
Schelf gemiddeld een rapportcijfer van 8,4. ( in 2017 
was dat nog een 8,0). Een dikke vette voldoende voor 
onze school van jullie. 

Het voert te ver om alle uitslagen te noemen, maar een 

aantal zaken zijn toch wel interessant om hier te noemen. 

De volgende onderdelen werden door de leerlingen be-

oordeeld: Kwaliteitszorg, Leerstofaanbod, Leertijd, 

Pedagogisch Handelen, Didactisch Handelen, Afstemming, 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, 

Schoolklimaat, Ondersteuning leerlingen, Opbrengsten, 

Sociale veiligheid en Incidenten.

Alle onderdelen scoorden boven het landelijk gemiddelde 

en daar zijn we best trots op. Hieronder bij elk onderdeel 

de hoogste en laagste score. Voor een juiste interpretatie is 

het goed om te weten dat alles hoger dan 3,0 als voldoen-

de wordt beoordeeld. De hoogste sore in dit onderzoek is 

een 4,0.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen
“Jullie gaven 

de Schelf 

gemiddeld een 

rapportcijfer 

van 8,4. 

Een dikke vette 

voldoende 

voor onze 

school van 

jullie.”

KWALITEITSZORG
IK VIND ONZE SCHOOL EEN GOEDE SCHOOL   3,67

LEERLINGEN MOGEN MEEDENKEN EN MEEPRATEN OVER ALLERLEI SCHOOLZAKEN  2,78

LEERSTOFAANBOD
DE JUF/MEESTER BESTEEDT AANDACHT AAN REKENEN   3,63

DE JUF/MEESTER BESTEEDT AANDACHT AAN MUZIEK   3,02

LEERTIJD
DE JUF/MEESTER ZET OP HET BORD WAT WE GAAN DOEN   3,70

DE JUF/MEESTER ZORGT ERVOOR DAT ALLE SPULLEN KLAARLIGGEN   3,17

PEDAGOGISCH HANDELEN
DE JUF/MEESTER ZORGT ERVOOR DAT WE RUZIES UITPRATEN   3,66

DE JUF/MEESTER GEEFT COMPLIMENTJES   3,28

DIDACTISCH HANDELEN
DE JUF/MEESTER LEGT DE BEDOELING VAN DE LESSEN UIT   3,77

DE JUF/MEESTER ZORGT VOOR AFWISSELING   3,39

AFSTEMMING
DE JUF/MEESTER GEEFT EXTRA UITLEG ALS DAT NODIG IS   3,63

DE JUF/MEESTER GEEFT EXTRA TIJD ALS DAT NODIG IS   3,41

ACTIEVE EN ZELFSTANDIGE ROL VAN DE LEERLINGEN
DE JUF/MEESTER LAAT ONS ZELFSTANDIG WERKEN   3,50

DE JUF/MEESTER LAAT ONS ZELF WERK KIEZEN   2,30

SCHOOLKLIMAAT
ONS LOKAAL ZIET ER GEZELLIG UIT   3,71

ONZE SCHOOL ORGANISEERT ACTIVITEITEN NA SCHOOLTIJD   2,92

ONDERSTEUNING LEERLINGEN
DE JUF/MEESTER HELPT ME ALS DAT NODIG IS   3,62

DE JUF/MEESTER GEEFT OPDRACHTEN DIE IK BEGRIJP   3,37

OPBRENGSTEN
DE JUF/MEESTER GEEFT ONS INFORMATIE OVER DE TOETSRESULTATEN   3,63

DE JUF/MEESTER BESPREEKT MET MIJ WAT IK WIL BEREIKEN OP DE (VOLGENDE) TOETS   3,00

SOCIALE VEILIGHEID
DE JUF/MEESTER ZORG ERVOOR DAT RUZIES WORDEN UITGEPRAAT    3,70

IK VOEL ME VEILIG OP HET PLEIN    3,45

INCIDENTEN
OP SCHOOL WORDT ERVOOR GEZORGD DAT IK GEEN LAST HEB VAN DISCRIMINATIE    3,63

OP SCHOOL WORDT ERVOOR GEZORGD DAT IK GEEN LAST HEB VAN PESTEN VIA INTERNET, 

FACEBOOK, WHATSAPP ETC.    3,31



Kledinginzameling 
Bag2school
Bij deze willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken geen kleding aan 

te leveren van bejaardentehuizen, kringloopwinkels of andere instellingen. 

Het is echt de bedoeling dat de kleding bij de leerlingen en ouders of 

familie van onze school uit eigen kast komen. 

Bag2school zamelt in bij basisscholen en sportverenigingen, omdat daar 

veel kinderkleding en kleding van jongvolwassen wordt opgehaald. 

Kleding van bejaardentehuizen bevat meestal veel lakens en gedateerde 

kleding. Kijkt u vast de kledingkast eens door en leg de zaken die weg

kunnen, omdat ze door de groei van uw kind(-eren) te klein zijn 

geworden. In maart zullen de betreffende zakken worden uitgedeeld 

waarin de kleding naar school kan worden meegenomen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Gezonder leven 
doe je niet alleen...
Kinderen en jongeren moeten de kans krij-
gen om het beste uit zichzelf te halen. Met 
meer aandacht voor voeding, sport en bewe-
ging maken we gezonder leven mogelijk en 
investeren we samen in een betere toekomst. 
Met elkaar creëren we een gezonde omge-
ving waarin kinderen en jongeren het beste 
uit zichzelf kunnen halen: 

Billie de Bever kiest voor meer bewegen!
Bewegen is goed voor de gezondheid en voor 

de ontwikkeling van sociale en cognitieve 

vaardigheden van kinderen. Door regelmatig 

te bewegen worden kinderen fitter en krijgen 

ze meer energie. Bewegen zorgt voor krachti-

ge botten en sterke spieren, de spijsvertering 

werkt beter en je kind blijft beter op gewicht. 

Kinderen die regelmatig bewegen voelen zich 

meer ontspannen, energieker en ze slapen beter. 

Bovendien houden kinderen over het algemeen 

van klimmen, klauteren, rennen en ontdekken. 

Laat je kind minstens een uur per dag bewegen. 

Lopen, fietsen, skaten, dansen; er zijn zoveel 

mogelijkheden!

Meten is weten
Om het effect van JOGG te meten, onderzoekt 

de GGD jaarlijks of de leefstijl van kinderen 

verandert. Dit onderzoek vindt plaats op de vier 

JOGG-basisscholen. Wat zijn de laatste resultaten 

van dit onderzoek over bewegen? 

• 66% van de kinderen gaat dagelijks lopend of 

zelf fietsend naar school.

• 70% van de kinderen speelt minstens vier 

dagen per week buiten.

• 73% van de kinderen sport minstens twee 

keer per week buiten school.

• 53% van de kinderen wil meer sporten. 

• Bijna iedereen heeft een zwemdiploma! (99%)

Tips om je kinderen meer te laten bewegen 
• Kinderen gaan meer bewegen als ouders 

enthousiast zijn over buitenspelen, actieve 

spelletjes en gezond gedrag.

• Kinderen die hun ouders zien bewegen, gaan 

dat zelf ook meer doen.

• Kies een sport die je kind leuk vindt als hobby.

•  Samen bewegen is leuker dan alleen! Geef 

bijvoorbeeld eens een belevenis cadeau, zoals 

samen sporten.

• Er zijn app ‘s die je kind uitdagen om meer te 

bewegen, zoals Troovie, Wokamon, Beweeg-

kriebels (0-5 jaar) en/of Beweegplezier (4+).



Landelijke onderwijsstaking 

Beste ouders,

Wellicht heeft u via de media vernomen dat de Algemene Onderwijsbond 

(AOb) een landelijke staking heeft aangekondigd voor leraren in het basis-

onderwijs, het voortgezet onderwijs én het hoger onderwijs op 15 maart 

a.s. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aange-

sloten, ook groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. 

Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. 

Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te 

investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de 

lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard 

euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond 

wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra 

investeringen. 

In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet vol-

doende geïnvesteerd wordt in het onderwijs. In het basisonderwijs loopt 

het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit 

vooralsnog weinig verbetering in. In de media was zelfs al aandacht voor 

schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsrede-

nen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Een structureel tekort aan 

leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Ne-

derland voor. Dat kan zo niet langer! Ook onder onderwijsondersteuners en 

directeuren ontstaan tekorten. Het team op school moet in staat gesteld 

worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen.

Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachter-

standen moeten worden ingelopen en investeringen dienen op korte 

termijn plaats te vinden. 

Ook het personeel bij ons op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij 

te zetten en zal het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en op het Malie-

veld in Den Haag laten zien dat het ons menens is.

Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de 

kinderen niet naar school gaan. Dat is voor werkende ouders lastig. Nog 

lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten 

leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde 

leerkrachten zijn. Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of ver-

deeld over andere klassen, waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen 

waar ze recht op hebben.

Wij hebben het naar huis sturen van groepen tot nu toe bijna altijd kunnen 

voorkomen, maar dat lukte in het verleden helaas niet altijd. Bij ongewij-

zigd beleid verwachten wij, dat de situatie alleen maar zal verslechteren.

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/

kinderen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Op voor-

hand kan ik u verwijzen naar onze inpandige BSO. Ouders, die hier uren 

afnemen kunnen tegen betaling die dag terecht voor extra uren opvang. 

Ouders, die nergens uren voor BSO afnemen raad ik aan een oplossing te 

vinden in samenspraak met familie of bekenden.

Wij vragen u begrip voor de situatie en hopen, dat we het voor elkaar 

krijgen (richting de Provinciale Staten- verkiezingen), dat al tijdens deze 

kabinetsperiode voldoende budget wordt vrijgemaakt voor onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van IKC de Schelf,

R.B.(Ron) de Zeeuw







Vind je het leuk om elke dag lekker buiten te spelen, vies te 
worden tijdens modderdag, samen te koken of te 
‘vergaderen’over gave activiteiten? 
 
Kun je je eigen talenten inzetten om een kind die van hem/haar  
te laten ontdekken? 
 
Ben je op zoek naar een baan binnen de Hoeksche Waard waar 
persoonlijke aandacht, plezier en zelfeigenaarschap belangrijk 
zijn? 

Dan zijn wij op zoek naar JOU!!!

 
Wat bieden we jou? 

 De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar  

 Ruimte voor eigen inbreng 
 Een organisatie in ontwikkeling 
 Een dienstverband voor 18-24 uur 
 Salaris conform de cao in schaal 6 

 
Wat kun jij ons bieden? 

 Je bent in staat een veilige, vertrouwde omgeving te creëren 
waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en stimuleert ze 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan 

 Flexibiliteit 
 Een afgeronde opleiding passend binnen de kinderopvang 
 VVE certificaat 
 Taaltoets niveau 3f  
 

 
Ben je enthousiast?  
Stuur dan je motivatie en C.V. naar: 
mterlouw@skoc-kinderopvang.nl   
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We maken graag een plekje vrij voor uw advertentie! 
Heeft u interesse? Neem dan contact  op met Ron de Zeeuw.

Via e-mail rondezeeuw@deschelf.nl of 
telefonisch 078 - 673 18 13.

Ook adverteren in onze nieuwsbrief?

Wij slaan de 
handen ineen

Gastouders

Konnegonda van Leenen
Verbruggestraat 38

06 22446434
info@gastoudergonda.com

www.facebook.com/gastouder.
konnegonda/

Kinderopvang de Kreekels
Groene kruisstraat 29

3295 AH ‘s-Gravendeel
06 51504 800

dekreekels@chello.nl
www.kinderopvangdekreekels.nl
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 Openingstijden:
Maandag .................................... .Gesloten
Dinsdag ...................................... .09.30.-.21.00.uur
Woensdag ................................. .09.30.-.18.00.uur
Donderdag ................................ .09.30.-.18.00.uur
Vrijdag ....................................... .09.30.-.18.00.uur
Zaterdag .................................... .08.00.-.14.00.uur

Online afspreken. Kijk op: www.hrzk.nl

Hendrik. Hamerstraat. 99. •. ’s-Gravendeel.
Tel..078.-.673.15.53.•.Internet:.www.hrzk.nl.

facebook.com/Haarzaak01

HaaRZaaK... dé zaak voor mannen en vrouwen.

www.kidspalace.nl 

Bij Kidspalace kunt u terecht voor alle vormen van 
professionele kinderopvang. Een belangrijk uitgangspunt van 
Kidspalace is een plek te bieden waar de kinderen zich ‘thuis’ 
voelen. Een warme, veilige plek waar ze geheel op hun eigen 
manier en in hun eigen tempo de wereld kunnen ontdekken. 
Voor meer info verwijzen wij u graag door naar onze website.

dagopvang • buitenschoolse opvang • peuterspeelgroep



Openbare basisschool “de Schelf”

Vlasstraat 3
3295 TM ‘s-Gravendeel
Postbus 5239
3295 ZJ  ‘s-Gravendeel

Telefoon  078 - 673 18 13
E-mail   info@deschelf.nl
website www.deschelf.nl




