
Ik las laatst een tekst van de Amerikaanse president Thomas Jefferson die mij trof en 
waar ik regelmatig aan terugdenk,omdat hier wel een bijzondere en nog steeds actue-
le doelstelling van onderwijs wordt verwoord. 

 “Onderwijs is dat wat eenieder in staat stelt om 

te beoordelen wat vrijheid waarborgt of in gevaar 

brengt!”

Op elke basisschool in ons land leer je taal, 

lezen en rekenen, maar hier spreken we over 

ingewikkelde begrippen als democratische 

waarden en het recht van vrijheid voor elk 

individu. Eigenlijk zegt Jefferson, dat onder-

wijs van een zodanig niveau moet zijn, dat je 

zelfstandig kan beoordelen of bepaalde daden 

of woorden de vrijheid bedreigen of juist 

beschermen. 

Vrijheid betekent veiligheid en ruimte om te 

leven en vooral te mogen zijn wie je bent. Hoe 

mooi is het dat kinderen naast de gebruikelijke 

vakken zoveel meer leren over vrijheid en hun 

rol daarin. Vrijheid die je mag ervaren, geven 

en kan delen, maar die je ook kan verliezen. 

Vrijheid om blij mee te zijn, omdat het nooit 

vanzelfsprekend is! Dit alles vraagt best veel van 

leerkrachten en leerlingen. Het vereist niet al-

leen het kunnen doorzien van redeneringen in 

teksten, redevoeringen en discussies, maar ook 

actief kunnen deelnemen aan een gesprek hier-

over. Helaas is de noodzaak voor het bereiken 

van deze doelstelling in onze tijd nog steeds 

springlevend. Dat leren de lessen uit 1940-1945 

ons nog dagelijks. 

Dit alles leer je niet in één les, maar dient in 

de loop der jaren zorgvuldig te worden 

opgebouwd. Fijn om te zien en te ervaren, dat 

als tastbaar resultaat er elk jaar weer op 4 mei 

tijdens de dodenherdenking in s’-Gravendeel 

leerlingen, ouders en leerkrachten van onze 

school actief aanwezig zijn tijdens deze 

belangrijke traditie.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw
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ONZE SPONSORS

 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



agenda 

personeel | even voorstellen
Met ingang van 1 april 2019 wordt het team 
van ons IKC uitgebreid met een nieuwe 
medewerkster. Door een toename van het 
aantal kinderen is de versterking van het 
team van 3 medewerksters van harte wel-
kom. Jeanette, vanaf deze plaats heten wij 
je van harte welkom en wij wensen je een 
fijne tijd op IKC de Schelf. Hieronder stelt zij 
zich aan u voor.

Hallo,

Mijn naam is Jeanette de Heus. Ik kom uit 

Puttershoek en vanaf 1 april kunnen jullie mij 

tegenkomen op het Kinderdagverblijf en de 

Buitenschoolse opvang, want ik kom het team 

daar versterken. Ik heb er reuze zin in om gezel-

lig spelletjes te komen doen, te knutselen, voor 

te lezen en nog véél meer, want eigenlijk vind 

ik alles wel leuk. In alle kinderen zie ik wat leuks. 

Voor mij mogen ze zijn wie ze zijn en het is voor 

mij een uitdaging om bij iedereen het beste naar 

boven te halen.

Ik ben behalve pm-er in het dagelijkse leven 

ook echtgenote van Hugo en trots op onze 3 

kinderen: Marieke (bijna 30), Miranda (28) en 

Sander (22). Miranda is getrouwd met Mike (29) 

en samen hebben ze 2 ‘boefjes‘: Jefta (4) en Juda 

(2) die oma tegen mij zeggen.

Mijn hobby’s zijn: fietsen, lezen, koken/bakken, 

lekker eten en nog veel meer. Wil je nog meer 

van mij weten? Spreek me gerust aan, want ik 

praat gewoon met iedereen…



Het gaat met de gezondheid van de echtgenoot van juf 

Beppie gelukkig de goede kant op. Dat is de voornaamste 

reden, dat Juf Beppie de HVO-lessen voor de groepen 4 

t/m 6 heeft hervat.

Tot onze grote vreugde, blijkt er voor haar nu ook ruimte 

te zijn om HVO-les in de groepen 7 en 8 te geven. Ze is 

daar donderdag 28 maart mee gestart en als school zijn wij 

daar erg blij mee. Deze belangrijke lessen kwamen tijdelijk 

te vervallen na het vertrek van juf Truus Kloens eind vorig 

schooljaar. Ook voor deze docenten is er een tekort aan 

leerkrachten en daarom zaten 2 groepen lange tijd zonder 

vakdocent. 

personeel | Juf beppie jansen
“Tot onze grote 

vreugde, blijkt 

er voor haar 

nu ook 

ruimte te zijn 

om HVO-les in 

de groepen 7 

en 8 te geven. ”

Op vrijdag 12 april zullen we weer meedoen 
met de Koningsspelen.  De dag ziet er iets 
anders uit dan voorgaande jaren. De groe-
pen 1 t/m 3 blijven op school. Zij zullen de 
dag beginnen met spelletjes, waarna rond 
9.45 uur de Koningsdans zal worden gedanst 
o.l.v. Gwendolyn. Gevolgd door een sponsor-
loop door de school.

Groepen 4 t/m 8
De groepen 4 t/m 8 zullen de ochtend beginnen 

met de Koningsdans rond 8.45 uur op het veld 

van korfbalvereniging ADO. Dit zal samen met 

cbs de Bouwsteen zijn, wederom onder leiding 

van Gwendolyn. Daarna worden de Konings-

spelen vervolgd in de sporthal. Voor de hogere 

groepen is er dit jaar geen sponsorloop, maar 

een challenge circuit.  Zij zullen voor het 

ingezamelde geld proberen zo lang mogelijk te 

hangen aan een spijkerbroek, zo lang moge-

lijk op een stier zitten en andere uitdagende 

spelletjes.

Alle kinderen om 12.00 uur uit
LET OP! De kinderen zijn die dag om 12.00 uur 

uit. De leerlingen uit groepen 1 t/m 3 kunnen in 

de klas worden opgehaald. Indien u kinderen 

in de hogere groepen heeft, kunt u die eerst 

ophalen in de sporthal en daarna naar school 

komen. De leerkrachten zullen de kinderen in 

de klas houden tot u ze heeft opgehaald.

Opbrengst 
De opbrengst van de sponsorloop cq. challen-

ge is voor een klein gedeelte bestemd voor 

het adoptiekind van onze school. Het grootste 

gedeelte komt ten goede aan de aanschaf van 

nieuwe hesjes als vervanging van de school-

t-shirts. Deze hesjes kunnen de leerlingen ook 

over hun jas heen dragen.

U bent uitgenodigd
Wij nodigen u van harte uit om te komen 

kijken bij de Koningsdans en de sponsorloop/

Challenge circuit. En vergeet de kinderen niet te 

sponsoren!

BELANGRIJKE INFO!
•  Vrijdag 12 april
• Alle kinderen om 12.00 uur uit
• Groepen 1 t/m 3 op school
•  Groepen 4 t/m 8 in de sporthal
•  Koningsdans samen met cbs de Bouwsteen 
• Sponsorloop en challenge circuit

Maandag 8 en dinsdag 9 april kunt u weer 

een gevulde zak gebruikte kleding inleveren in 

de centrale hal op het podium. 

De opbrengst daarvan ( € 0,30 per kilo) komt ten 

goede aan de Ouderraad. Met deze opbrengst 

zijn we al jarenlang in staat om de  vrijwillige 

ouderbijdrage laag te 

houden (€ 25,00 per 

kind per jaar)

Helpt u mee?

Bag2school



De groepen 3 en 4 gaan dit jaar op reis naar Drievliet en de 
groepen 5 t/m 7 naar de Efteling. 

Wij vragen de leerlingen pas om 8.45 uur op school te komen in de klas. 

Rond 9.00 uur zullen de bussen vertrekken. De terugreis wordt om 16.00 uur 

gestart. Verwachte aankomsttijd bij de Schelf is tussen 17.00 en 17.30 uur als 

de files meewerken. De kosten bedragen € 32,50 per leerling.

BETALEN GRAAG VIA 
Bankrekeningnummer  NL60RABO0323006841 

t.n.v.    Ouderraad De Schelf, ’s-Gravendeel 

o.v.v. de    naam van uw kind en de groep

ROTS en WATER
Lessen

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de 
Rots- en Waterlessen al aandacht besteed 
aan vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de 
ander. Als je zelf weet welke kant je op wilt en 
hoe je op de ander kan bouwen, kan je (beter) 
met elkaar samenwerken. De komende weken 
staat samenwerken centraal tijdens de 
Rots- en Waterlessen. Respect, ook één van 
de vorige thema’s, kan hiervoor ook ingezet 
worden. Op school, op het werk, bij de 
sportclub enz. dien je namelijk ook samen 
te werken met mensen die qua omgang of 
gedrag verschillen van jou. Wat kan jij aan-
passen om te zorgen dat de samenwerking 
goed verloopt? De komende weken gaan we 
hiermee aan de slag.

BELANGRIJKE INFO!
•  Vrijdag 12 april
• Alle kinderen om 12.00 uur uit
• Groepen 1 t/m 3 op school
•  Groepen 4 t/m 8 in de sporthal
•  Koningsdans samen met cbs de Bouwsteen 
• Sponsorloop en challenge circuit

Schoolreis 23 mei 

SCHOOLKAMP groep 8 
8 t/m 10 mei

Groep 8 vertrekt op woensdag 8 mei om 9.00 uur naar 
kamphuis de Heidewachter in Otterlo. 

Ze eindigen de driedaagse op 10 mei met een bezoek aan 

Walibi Holland. Ze vertrekken daar om 16.30 uur, zodat we de 

groep pas na 18.00 uur weer thuis verwachten. 

De kampleiding zal bestaan uit: meester Mark, juf Adri 

(vervanging door juf Karin op donderdag en meester Wim op 

vrijdag), juf Jojanneke (vervanging door juf Chantal), juf Demi 

(vervanging door meester Wim en juf Angelique) en meester 

Nando (vervanging door juf Ellen). 

Laten we hopen, dat er geen zieke leerkrachten zijn op deze 

dagen. De kosten bedragen € 98,50 per leerling. 

BETALEN GRAAG VIA 
Bankrekeningnummer  NL60RABO0323006841 

t.n.v.  Ouderraad De Schelf, ’s-Gravendeel 

o.v.v. de  naam van uw kind en de groep



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 ouders beoor-

deeld: Kwaliteitszorg, Leerstofaanbod, Leertijd, Pedago-

gisch Handelen, Didactisch Handelen, Afstemming, Actieve 

en zelfstandige rol van de leerlingen, Schoolklimaat, 

Ondersteuning leerlingen, Opbrengsten, Sociale veiligheid 

en Incidenten. Dit waren ook de domeinen die door de 

leerlingen zijn beoordeeld. Ook bij dit onderzoek scoorden 

alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde en daar 

zijn we heel erg 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 

voldoende wordt beoordeeld. Lager dan 3,0 interpreteren 

wij als onvoldoende. De hoogste sore in dit onderzoek is 

een 4,0.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen

“U gaf de 

Schelf 

gemiddeld een 

rapportcijfer 

van 7,7 en dat 

ervaren wij 

als een dikke 

voldoende.”
KWALITEITSZORG
DE SCHOOLGIDS BEVAT VOLDOENDE INFORMATIE OVER DE SCHOOL EN DE GANG VAN ZAKEN   3,38

DE SCHOOL VRAAGT MIJ REGELMATIG WAT IK VERWACHT VAN DE SCHOOL   2,43

LEERSTOFAANBOD
OP SCHOOL WORDT VOLDOENDE AANDACHT BESTEED AAN HET WERKEN MET DE COMPUTER   3,52

OP SCHOOL WORDT VOLDOENDE AANDACHT BESTEED AAN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN   3,04

LEERTIJD
DE SCHOOL ZORGT ERVOOR DAT ER WEINIG LESUITVAL IS     3,61

DE SCHOOL BESTEEDT AANDACHT AAN LEERLINGEN DIE HULP NODIG HEBBEN     3,08

PEDAGOGISCH HANDELEN
DE LERAAR STELT ZICH POSITIEF OP NAAR MIJN ZOON/DOCHTER     3,64

DE SCHOOL ZIET ER GEZELLIG UIT     3,24

DIDACTISCH HANDELEN
DE LERAAR IS EEN GOEDE LERAAR     3,55

DE LERAAR GEEFT MIJN ZOON/DOCHTER VOLDOENDE KEUZEMOGELIJKHEDEN     3,33

AFSTEMMING
HET TAALGEBRUIK VAN DE LERAAR IS CORRECT     3,65

DE LERAAR HOUDT GOED REKENING MET WAT MIJN ZOON/DOCHTER WEL OF NIET KAN     3,33

ACTIEVE EN ZELFSTANDIGE ROL VAN DE LEERLINGEN
DE LERAAR LAAT MIJN ZOON/DOCHTER VOLDOENDE ZELFSTANDIG WERKEN     3,55

DE LERAAR ACTIVEERT MIJN ZOON/DOCHTER IN VOLDOENDE MATE     3,37

SCHOOLKLIMAAT
DE SFEER OP SCHOOL IS GOED     3,39

DE SCHOOL ORGANISEERT VOLDOENDE ACTIVITEITEN VOOR OUDERS     3,04

ZORG EN BEGELEIDING
MIJN ZOON/DOCHTER WORDT GOED BEGELEID DOOR DE LERAAR     3,42

DE SCHOOL ORGANISEERT VOLDOENDE RAPPORTBESPREKINGEN     3,06

OPBRENGSTEN
DE TOETSRESULTATEN WORDEN ADEQUAAT BESPROKEN TIJDENS DE RAPPORTBESPREKINGEN     3,35

DE SCHOOL INFORMEERT MIJ OVER DE TOETSRESULTATEN VAN MIJN ZOON/DOCHTER     3,10

SOCIALE VEILIGHEID
MIJN ZOON/DOCHTER VOELT ZICH VEILIG IN DE KLAS     3,40

DE SCHOOL TREEDT GOED OP ALS ER PROBLEMEN ZIJN TUSSEN KINDEREN     3,13

INCIDENTEN
OP SCHOOL WORDT ERVOOR GEZORGD DAT MIJN ZOON/DOCHTER GEEN LAST HEEFT   3,42

VAN DISCRIMINATIE  

OP SCHOOL WORDT ERVOOR GEZORGD DAT MIJN ZOON/DOCHTER GEEN LAST HEEFT   3,04

VAN PESTEN EN TREITEREN   

Alle ouders hebben kortgeleden de mogelijkheid gekregen om 74 vragen over onze school te beantwoorden in 
verband met een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek. In de vorige nieuwsbrief las u de uitslag van het onderzoek 
onder leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Nu volgt de uitslag van onze kritische ouders. Heel erg hartelijk dank voor 
de moeite van het invullen en voor deze mooie uitslag. In 2017 scoorden we een responspercentage van slechts
34%, wat door de makers van het onderzoek als voldoende wordt beschouwd. Dit keer was het responspercentage 
beduidend hoger en kwam uit op 51% en dat wordt beoordeeld als goed. Dat hogere percentage werd behaald door 
een persoonlijke uitnodiging aan ouders om tijdens de rapportavonden even achter de computer te kruipen op 
school. U gaf de Schelf gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 en dat ervaren wij als een dikke voldoende. (In 2017 was 
dat nog een 7,3).



(VERVOLG) Tevredenheidsonderzoek leerlingen
Helaas was de vragenlijst van 2017 beknopt en was de vraagstelling in veel gevallen anders. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat de uitslagen daardoor niet geheel met elkaar zijn te vergelijken. De uitslagen zijn voor ons altijd belangrijk om verbeter-

punten te kiezen. Het is natuurlijk erg leuk om te kunnen zeggen, dat een tweetal zwak scorende items in 2017 nu (in andere 

bewoordingen) gewoon voldoende scoren. Vanaf 2017 hebben wij ons best gedaan om verbeteringen aan te brengen en het 

is fijn te kunnen constateren, dat ouders en leerlingen dit ook terugzien. Hieronder een tweetal voorbeelden:

SCORE 2017:
VINDT U DAT UW KIND VOLDOENDE WORDT UITGEDAAGD OM ZICH MAXIMAAL TE ONTWIKKELEN?  2,80

HOE TEVREDEN BENT U OVER DE INFORMATIE DIE U KRIJGT OVER UW KIND? 2,82

SCORE 2019:
DE SCHOOL BESTEEDT AANDACHT AAN LEERLINGEN DIE MEER WILLEN OF KUNNEN 3,13

DE LERAAR DAAGT MIJN ZOON/DOCHTER VOLDOENDE UIT  3,34

DE SCHOOL INFORMEERT OUDERS GOED OVER (EXTRA) BEGELEIDING VOOR HUN KIND  3,13

Tot slot: Opvallend in een tijd van een steeds groter tekort aan ( inval-) leerkrachten is de op 1 na hoogste score over weinig 

lesuitval. Dat is alleen mogelijk als gevolg van een combinatie van factoren. Een laag ziekteverzuimcijfer, loyaliteit van 

betrokken leerkrachten naar hun school en doorzettingsvermogen en “last but not least” het bestuursbeleid van Acis, die 

elke school een extra (inval-) leerkracht gunt. 

GVO-lessen | VERHALEN LEVEN

Beste ouders,

Voor het komend schooljaar kunt u kiezen 
om uw kind te laten deelnemen aan het 
Vormingsonderwijs. In dit stukje wil ik mij 
voorstellen aan u en iets vertellen over de 
lessen. Mijn naam is Gerdie de Bruin en 
ik geef sinds 20 jaar lessen Godsdienstig 
Vormingsonderwijs (GVO) op verschillende 
scholen. Met veel plezier werk ik op De 
Schelf.  De contacten met leerlingen, leer-
krachten, directeur en met mijn HVO-colle-
ga Beppie vind ik erg leuk. In mijn vrije tijd 
ben ik graag buiten om te wandelen en te 
fietsen. Ik lees graag en knutsel graag met 
allerlei materialen. 

In de lessen verdiepen we ons gezamenlijk in 

een thema, zoals het ontstaan van de wereld, 

wie is God, wie is Jezus, vrede, vertrouwen, 

vriendschap, omgaan met elkaar en omgaan 

met de natuur. Aan de hand van Bijbelverhalen 

en verhalen uit de kinderliteratuur bespreken we 

deze thema’s.

Waar besteden we aandacht aanin de lessen
In de lessen besteden we aandacht aan de 

algemene waarden uit onze maatschappij, zoals 

respect en tolerantie en besteden we aandacht 

aan de meer christelijk getinte waarden, zoals 

naastenliefde, opoffering en vergeving. Het doel 

is dat de leerlingen hun eigen gedachten en 

gevoelens hierin kunnen vormen.

Onze cultuur
Onze cultuur heeft zijn wortels in het chris-

tendom. Overal komen we in onze cultuur 

onderwerpen of personen uit de bijbel tegen, 

bijv. in schilderkunst, literatuur en muziek. In ons 

dagelijks taalgebruik komen we spreekwoorden 

en gezegden tegen. Waar komen ze vandaan 

en wat betekenen ze? Hoe komen we aan onze 

feesten en vrije dagen? Kerst, dat weten we 

meestal wel. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaarts-

dag en Pinksteren zijn wat minder bekend.

Om het onderwerp van het verhaal dichterbij te 

brengen maken we gebruik van verschillende 

werkvormen, zoals creatieve verwerkingen, 

kijken naar kunst, muziek, spel, schrijfopdrachten 

en gesprek.

Hartelijke groet,

Juf Gerdie



HVO-lessen

We zitten nog volop in dit schooljaar en er worden al weer allerlei 
voorbereidingen getroffen voor het komende schooljaar. Ook met 
betrekking tot het kiezen van vormingsonderwijs: GVO (godsdien-
stig vormingsonderwijs)  en HVO (humanistisch vormingsonder-
wijs). Ik stel mij graag nog eens aan u voor: ik ben Beppie Jansen, 
getrouwd met Jan en samen hebben we 5 kinderen. Eerder o.a. in 
de gezondheidszorg werkzaam geweest en geef nu al weer heel wat 
jaren HVO. En met heel veel plezier. Ik combineer dit met vrijwilli-
gerswerk, mijn hobby tuinieren en edelsmeden en stap graag op de 
racefiets.

Over HVO
Rond 1970 ontstaan vanuit het Humanisme; hierbij staat de mens centraal. 

Belangrijk hierin zijn gelijkheid, vrijheid, zorg voor je medemens en de 

natuur. Tijdens te lessen leren kinderen zichzelf en anderen beter kennen 

door te onderzoeken, open te staan voor elkaar en hun morele vorming te 

ontwikkelen. Zij leren dat je met verschillen tussen mensen, culturen en 

levensbeschouwingen met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn 

waarde te laten en deze verschillen te respecteren.  En... verantwoordelijk-

heid te nemen; jong geleerd is oud gedaan! 

Lesonderwerpen kunnen zijn:
Vriendschap, onze eigenschappen, kiezen, democratie, feesten, verschillen-

de geloven, macht en onmacht, kunst... Ik ontwerp graag ook lessen - ook 

filosoferen doen we graag- over die onderwerpen waar leerlingen mee 

komen of wellicht een mooie aanvulling kan zijn.

Kinderen willen graag dingen weten en hebben (levens)vragen; er gaat 

heel wat om in die hoofden. Duidelijkheid, gezien en gehoord worden en 

een vertrouwde sfeer is een basis voor fijne lessen voor ieder kind. Ik kijk 

ernaar uit deze lessen volgend jaar ook weer te geven! Na een onderbre-

king van groep 7 en 8 ben ik ook met deze groepen gestart, heel fijn. Het 

begeleiden van kinderen bij de groei naar een democratisch en betrokken 

burger is een kerntaak van de school. HVO levert hieraan een concrete 

bijdrage.

Ik kom graag op de Schelf, overleg en werk graag samen met de 

leerkrachten en met mijn gewaardeerde collega Gerdie de Bruin van GVO.

Hartelijke groet en wie weet tot weer ziens, 

Beppie Jansen | docent Humanistisch Vormings 

Vrijdag 22 maart was groep 7 en onze Ouderraad volop actief om wel 

85 gasten te verwennen met overheerlijke pannenkoeken. De kinderen 

hebben met veel plezier de rol van kok, gastvrouw of gastheer en ober 

vertolkt. Via de mail ontvingen wij het volgende mooie bericht:

“Langs deze weg willen we jullie bedanken voor de goed verzorgde 
pannenkoeken dag. We hebben er van genoten en smakelijk gegeten.
Complimenten zijn zeker op zijn plaats voor de kinderen en iedereen 
die geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken”.

Pannenkoekendag



Vandaag krijgen alle leerlingen van de groepen 3 onderstaande brief op papier mee naar huis. Wij verwachten 
van alle ouders een antwoord, ook als u geen keuze maakt! Als u volgend schooljaar een kind heeft in de groe-
pen 5 t/m 8 en u overweegt in samenspraak met uw kind om HVO volgend schooljaar te verwisselen voor GVO 
of andersom dan stuurt u een bericht met deze boodschap voorzien van de naam en groep van uw kind naar 
rondezeeuw@deschelf.nl

Onderwerp: Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO en HVO) 

Geachte ouder of verzorger,

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke 

achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de 

wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er 

zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Maar misschien wilt u meer dan dat?
Binnen onze school bieden wij ook de gelegenheid om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) te 

volgen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze. 

Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf. Ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belang-

rijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun 

weerbaarheid in onze complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw 

keuze het vertrekpunt. 

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgelei-

de vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties. 

De lessen vinden 1 x per week onder schooltijd plaats vanaf groep 4 en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze 

lessen verbonden. De laatste jaren werden de meeste lessen op maandag of donderdagmorgen gegeven.

Voor onze school hebben we vooralsnog alleen afspraken gemaakt met de 

GVO-/HVO-organisatie die de volgende lessen verzorgen:

• Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

• Protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC)(Indien er minimaal 7 deelnemende leerlingen zijn)

Wij verzoeken u om uw eigen levensbeschouwelijke voorkeur voor de lessen GVO en HVO op het hierbij gevoegde 

Aanmeldingsformulier te vermelden. Mocht dit een andere levensbeschouwelijke richting zijn dan in eerste instantie wordt 

aangeboden, dan heeft u de mogelijkheid om onderaan het Aanmeldingsformulier ook een 2e keuze kenbaar te maken 

(maar dit is niet verplicht). 

Mocht uit onze inventarisatie blijken dat er voldoende belangstelling is voor een andere levensbeschouwelijke richting dan in 

eerste instantie wordt aangeboden, dan zal er contact worden opgenomen met de betreffende organisatie of er een docent 

beschikbaar is. Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl

Aanmelding
Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u het  ‘Aanmeldingsformulier’ in te vullen en in te leveren bij de 

groepsleerkracht vóór donderdag 11 april 2019. 

Met vriendelijke groet namens OBS De Schelf,

R.B.(Ron) de Zeeuw

Directeur

LET OP! BELANGRIJK!
Geef uw kind op voor HVO of GVO



 Nieuws over ons sponsormeisje 
Crestina Declito uit de Filipijnen
Begin maart ontving onze school de jaar-
lijkse nieuwsbrief van Plan International. 
Het gaat over Crestina én de vorderingen in 
Occidental Mindoro van Plan International. 
Dit eiland maakt deel uit van de Filipijnen. 

Over Crestina
Sinds 2012 sponsoren wij Crestina uit de 

Filipijnen, inmiddels is zij 16 jaar. Het gaat goed 

met haar, zij bezoekt de middelbare school en 

haar lievelingsvak is rekenen. Het duurt nog 

geen 30 minuten om op school te komen. Ook 

de dichtstbijzijnde medische zorg ligt op 30 

minuten afstand. Volgens haar familie is Crestina 

gezond.

Aan welke projecten kan Crestina 
deelnemen
In het gebied waar Crestina woont, hebben de 

kinderen en hun familie deelgenomen aan de 

volgende projecten: 

• Bewustwording over de gelijkwaardigheid 

van mannen en vrouwen 

• Steun voor evenementen met kinderen 

• Training voor beginnende ondernemers 

• Paraatheid bij rampen 

• Ondernemerschap

Waar wordt het geld voor gebruikt
Het geld waarmee wij Crestina sponsoren wordt 

niet alleen voor haar en haar familie gebruikt, 

een gedeelte wordt ook gebruikt om een aantal 

projecten op het eiland te realiseren, zoals: 

• Toegang tot onderwijs voor zoveel mogelijk 

kinderen, in het afgelopen jaar is het aantal 

inschrijvingen op scholen gestegen naar 93%  

• Loopbaanbegeleidingstraject voor 2294 

studenten van 21 middelbare scholen 

• Plannen maken voor rampenpreventie en 

bescherming, 30 dorpsgemeenschappen 

zijn opgeleid in kinderrechten en hebben nu 

kennis van het netwerk de landelijke kinder-

bescherming

Met onze steun zal Plan blijven samenwerken 

met de kinderen, families en partners in 

Occidental Mindoro om te zorgen dat de 

rechten van de kinderen gerespecteerd worden. 

Het komende jaar zal Plan samenwerken met 

scholen en gemeenschappen om hun weer-

baarheid verder te vergroten bij natuurrampen. 

Overstromingen en tyfoons komen jaarlijks voor. 

Plan bedankt in de nieuwsbrief de kinderen van 

de Schelf (en hun ouders) voor hun bijdrage aan 

Crestina. De bovenstaande maatregelen hebben 

het leven van Crestina en haar familie beter, 

gezonder en veiliger gemaakt. 



HOCKEY 
voor stoere  

jongens en meiden

Met elkaar, voor elkaar.
Samen lekker sporten!

Word jij de nieuwe  
Maria Verschoor? 
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar?  

Maak kennis dan met Hockeyclub  
Hoeksche Waard. Meld je aan voor  

twee gratis proeflessen via 
jongstejeugd@hchoekschewaard.nl

Word lid en ontvang  

een hockeytas met  

goodies ter waarde van 

50,- euro



   Gezonder leven doe je niet alleen
   Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Met meer 

   aandacht voor voeding, sport en beweging maken we gezonder leven mogelijk en investeren 

   we samen in een betere toekomst. Met elkaar creëren we een gezonde omgeving waarin 

   kinderen en jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen: Be your best! 

Billie de Bever kiest voor een gezond ontbijt 
Ontbijten is de beste manier om de dag te beginnen! Door te ontbijten krijgt je 

kind weer energie na de nacht en het brengt de spijsvertering op gang. Zo kan je 

kind zich beter concentreren op school. Bovendien voorkomt het trek in snoep of 

koek later op de ochtend. Je kunt brood ook afwisselen met volkoren knäckebröd, 

yoghurt met fruit of muesli, havermoutpap en andere volkoren ontbijtgranen of 

een smoothie.

   Last van ochtendstress? Tips voor een rustig ontbijt: 
• Neem de tijd voor ontbijt. Eet ook op schooldagen samen aan tafel voor een goede start. 

• Zet de wekker een kwartiertje eerder als het je steeds niet lukt om te ontbijten.

• Zet ’s avonds zoveel mogelijk ontbijtspullen klaar. 

• Smeer ’s avonds alvast brood voor het werk of op school en leg het in de koelkast. 



     Mijn naam is Peggy Winckers-Gybels, ik ben getrouwd en moeder van 

     twee mooie puberzonen. Ik kom al sinds 2006 op de Schelf als ouder en 

     ik ben al heel wat jaren actief als hulpouder, ook nu mijn eigen kinderen 

     op de middelbare school zitten. 

     Sinds 2010 heb ik mijn eigen kindercoach praktijk Open Kids Coaching. 

     Misschien heb je mijn advertentie wel eens in de info zien staan. Als 

     kindercoach help ik kinderen in hun eigen kracht te gaan staan, hun 

     eigen mogelijkheden te zien en te ontdekken wie ze zijn. Ik werk met 

     kinderen, jongeren en hun ouders, omdat ik ervan overtuigd ben dat je 

     een kind het beste kan helpen als je de kring om het kind erbij betrekt 

     en meeneemt in het proces. 

Ik help jullie graag bij:

• (Faal)angst

• Onzekerheid

• Niet lekker in je vel zitten

• Omgaan met emoties zoals boosheid of verdriet

• Opvoedproblemen

• Overgang naar de middelbare school

Mocht je dit herkennen bij je kind of jezelf, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Dan kijken we samen hoe ik jullie kan 

helpen. Stuur een mailtje naar info@openkids.nl  of stuur een bericht naar 06-27462509. Kijk voor meer informatie op mijn 

facebook pagina https://www.facebook.com/openkidscoaching of op mijn website www.openkids.nl.

Op maandag 8 april en op woensdag 17 april heb ik een inloopspreekuur van 9-11 uur in mijn praktijkruimte. Kom gerust 

langs als je vragen hebt of nieuwsgierig bent op Dagpauwoog 23 in ’s-Gravendeel.

Tot binnenkort,

Peggy Winckers-Gybels



ONZE SPONSORS



ONZE SPONSORS

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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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




