
De eerste weken van het schooljaar gebruiken wij vooral om extra aandacht te geven 
aan de groepsvorming en onze schoolregels : “Netjes, aardig, rustig en dat doen we 
allemaal samen”! Sommige groepen zijn na de zomervakantie in samenstelling 
gewijzigd bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe leerling of het vertrek daarvan 
en dan is het geen overbodige luxe om tijd te reserveren om elkaar beter te leren 
kennen en vooral te respecteren. 

Onze schoolregels
Een groep met de juiste sfeer in de groep werkt 

graag samen, sluit niemand uit en komt voor 

elkaar op of helpt elkaar. Dat sluit dan ook mooi 

aan bij onze Rots en Water lessen. Van een 

fijne sfeer in de groep plukt iedereen vervol-

gens de vruchten en maakt het schooljaar 

tot een goed jaar. Kinderen gaan met meer 

plezier naar school, werken beter samen en 

leerkrachten kunnen meer positieve energie 

steken in de lessen. Onze schoolregels zijn in 

alle groepen vertaald en in sommige groepen 

hangen de groepsregels al prominent in de 

klas. Deze regels worden in een groepsgesprek 

door de leerkracht samen met de kinderen in 

begrijpelijke taal onder woorden gebracht. Zo 

helpen wij elkaar herinneren aan de gemaakte 

afspraken en belooft het een fijn jaar te worden 

waarin veel kan worden geleerd.

Thema vriendschap
Ons jaarlijks project is bewust verschoven naar 

de kinderboekenweek in de herfst. Zo is er 

voortaan snel na de start van het jaar een 

bijzonder leuke activiteit waarbij veel te 

beleven en te leren is. Dat ontlast een andere 

belangrijke periode in het voorjaar, die we meer 

willen reserveren voor belangrijke Cito-toetsen.

Mede door de sluiting van de boekhandel in 

Puttershoek dit jaar is er geen boekenmarkt, 

maar wel de gebruikelijke kijkavond op de 

donderdag als afsluiting. Het thema “vriend-

schap” past geheel bij de eerste weken van ons 

schooljaar en is het thema van de landelijke 

kinderboekenweek. Er zijn vast weer heel veel 

mooie en spannende verhalen te vinden over 

dit belangrijke item. Wij hopen dat door dit 

project weer veel kinderen langdurig geboeid 

worden door een prachtig verhaal. Ook goed 

voor de vergroting van de woordenschat, 

taalgevoel, spelling, technisch lezen en vooral 

begrijpend lezen.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw

Van de schoolleiding
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Een groep met de juiste sfeer werkt graag samen, 
          sluit niemand uit en komt voor elkaar op  
                               of helpt elkaar. 



BEREIKBAAR
  
Telefonisch bereikbaar:   
Maandag t/m Zaterdag van
9.00 tot 21.00 
Mobiel: 
06-1309528106-13095281
Voor info en tarieven: 
www.elegantlooks.nl

ELEGANT LOOKS BY ASTRID

-Ruim 20 jaar ervaring
-Komt bij u thuis of op werk
-Geen lange wachtijden
-Prima prijs-kwaliteitverhouding
-Professioneel
--Geen oppas nodig
-Goed advies over haar en product

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.

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

ONZE SPONSORS



agenda oktober

Inschrijving nieuwe leerlingen

Wanneer schrijf je jouw kind in voor de basisschool
Op dit moment krijgen wij veel vragen over het moment waarop een 

kind kan worden ingeschreven op de basisschool. Wij vinden een 

weloverwogen keuze voor een basisschool bijzonder belangrijk en 

hopen dat u ruim de tijd neemt om tot een zorgvuldige afweging 

te komen. Kom een keer op school kijken voor een rondleiding en 

maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. 

Praat vooral ook met familie, buren of vrienden over ervaringen op 

verschillende scholen en vergelijk deze. Bedenk vervolgens welke 

school het beste bij u en uw kind past. Aan het einde van dat proces 

schrijft u uw kind in op de school van uw keuze.

Kennismakingsgesprek
Elke basisschool is blij met een nieuwe leerling. Voor onze planning 

is het erg fijn als we ongeveer een jaar van te voren weten hoeveel 

leerlingen er op school zijn ingeschreven. Op dit moment kan ik 

helaas nog niet vertellen hoe groot onze kleutergroepen zijn aan 

het einde van het jaar. Dat komt doordat er nog wekelijks nieuwe 

leerlingen worden ingeschreven. Heeft u kinderen, die dit schooljaar 

4 jaar worden en naar de basisschool mogen? Of kent u kinderen van 

vrienden, familie of buren van deze leeftijd? Vraag of ze een afspraak 

maken met de directeur voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Desgewenst is een mooie folder met een uitnodiging daarvoor te 

verkrijgen bij Ron de Zeeuw.



Zeker in de groepen 3 t/m 8 kijken ouders 
bijna nooit achter de schermen van een 
klas. Kortgeleden waren er onze kennis-
makingsgesprekken en er is veel te lezen 
over het onderwijs op onze website, in onze 
schoolgids  en in de maandelijkse nieuws-
brief. 

Eenmaal per jaar worden (groot-) ouders in de 

gelegenheid gesteld om een les te volgen in 

de klas van uw kind(-eren). Wij nodigen u van 

harte uit om de groep van uw kind te bezoeken 

en te ontdekken dat er sinds uw tijd op de 

lagere school erg veel is veranderd in de manier 

van werken en lesgeven. Zoals u zult begrijpen 

is de leerkracht die morgen druk bezig om alle 

kinderen zo goed mogelijk bij de les te houden 

en is er geen tijd voor een praatje met de 

ouders. Daarvoor maken we uitgebreid tijd op 

een andere moment.

Open morgen 
woensdag 10 oktober 
9.00-11.00 uur

“VADERS, MOEDERS, OPA’S, 
OMA’S EN VERZORGERS: 

KOM ALLEMAAL EENS 
KIJKEN TIJDENS ONZE 

OPEN MORGEN.”

DEZE 
OCHTEND 
ZIJN ALLE 
KLASSEN 

‘OPEN’

Er is op dit moment weinig optimisme over 
de kans om een gastdocent voor de groe-
pen 7 en 8 voor HVO te kunnen aantrek-
ken. Misschien komt er een moment na 
de kerstvakantie om de vacature door het 
vertrek van juf Truus Kloens in te vullen. 
Als er nieuws is dan hoort u dit van ons.

Juf Ellen Ham werkt al weer vier halve dagen 

per week op re-integratiebasis. Het aantal 

uren zal gestaag toenemen als haar herstel dit 

tempo aanhoudt. Positief is dat ze deze uren 

vooral invult door leerlingen in kleine groepjes 

of individueel extra hulp en instructie te geven. 

Als juf Ellen geheel is hersteld, zal ze eventuele 

zieke collega’s in de groepen 3 t/m 8 kunnen 

vervangen. Als iedereen gezond blijft gaan we 

haar op een andere wijze inzetten. 

personeel

Met Taal- en Rekendans ontdekken kinderen 

door op verschillende manieren te bewegen 

belangrijke onderwerpen uit het taal- en 

rekenonderwijs. Deze lessen worden afgestemd 

op de thema’s waar de groepen 1-2 op dit 

moment aan werken. Door het fysiek bezig 

zijn wordt het geheugen en de beleving van 

kinderen op positieve wijze aangesproken. Ze 

leren danspasjes aan en onthouden door te be-

wegen de begrippen van rekenen en taal beter. 

Het lichaam als leerinstrument geeft bovendien 

op een natuurlijke manier handen en voeten 

aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 

motoriek en vormen van kunst, taal en rekenen.

Dit unieke concept is een programma op maat, 

dat aansluit bij alle belangrijke leer doelen van 

het basisonderwijs en geeft de kinderen een 

extra beweegmoment in de week. Deze lessen 

worden gegeven in alle groepen ½ op de don-

derdagochtend tot de Kerstvakantie.

Wat een prachtig cadeau van de Gemeente 

voor deze leerlingen, want het leer-plezier spat 

er wekelijks van af.

In september is Sport- en Dansstudio Binnenmaas in samenwerking met de gemeente 
Binnenmaas en JOGG een project van 4 maanden gestart met de naam Taal-en Rekendans 
voor het primair onderwijs.



Programma
18.45 inloop

19.15-19.45 voorlichting scholen in de lokalen

19.45-20.00 bezoek informatiestands in de hal

20.00-20.30 voorlichting scholen in de lokalen

20.30-21.00 bezoek informatiestands in de hal

Oudergesprekken
Vanaf dit schooljaar ziet onze gesprekscyclus 

met ouders voor de meeste 

groepen er als volgt uit:

augustus/september    kennismakingsgesprek

november/december  een voortgangs- 

  gesprek op verzoek 

  van ouders of 

  leerkracht

februari                  eerste rapport en 

  voortgangsgesprek

juli                       tweede rapport en 

  voortgangsgesprek

Onze argumenten hiervoor zijn: 
• alle leerkrachten vinden een eerste periode 

aan de korte kant om een betrouwbaar 

rapport samen te stellen

• het eerste en tweede rapport valt nu samen 

met de uitslag van Cito-toetsen en dat kan 

nu gelijktijdig worden besproken 

 

 

Behoefte aan een voortgangsgesprek? 
Plan een afspraak met de leerkracht in 
november
Om te voorkomen, dat u na het kennisma-

kingsgesprek lange tijd niets meer hoort over 

de vorderingen van uw kind is er voor ouders, 

die daar behoefte aan hebben in november 

tijd ingeruimd om in gesprek te gaan met de 

leerkracht. Ouders kunnen te allen tijde het ini-

tiatief nemen voor een voortgangsgesprek als 

ze dat willen en als leerkrachten dat noodzake-

lijk vinden dan nemen ze zelf contact met u op 

om een afspraak te maken. 

In onze vernieuwde jaarplanning staan de 

voortgangsgesprekken over het eerste rapport 

en de uitslag van de verschillende Cito-toetsen 

nu gepland voor eind februari. 

Voor groep 8 geldt, dat dan ook het schoolad-

vies richting uitstroom Voortgezet Onderwijs 

zal worden toegelicht. Einde schooljaar 

herhalen wij dat nog eens.

Gespreksavonden en rapporten

Dag groep 8! Ik ga naar naar het voortgezet onderwijs.

Tijdens 

de scholenmarkt ga 

ik ontdekken welke        

       school het beste

  bij mij past!

Een weloverwogen keuze voor een fijne 
en passende school van het Voortgezet 
Onderwijs is van groot belang en daarbij 
willen wij u graag helpen. Op dinsdag 30 
oktober a.s. organiseert De Schelf daarom 
onze jaarlijkse onderwijsmarkt voor 
ouders en leerlingen uit groep 7 en 8 en 
andere belangstellenden.

Wie is aanwezig?
Vanuit het voortgezet onderwijs zijn aanwezig:

• Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht

• Insula College Dordrecht

• Wellantcollege VMBO Dordrecht

•  Wellantcollege VMBO Mavo Stek Dordrecht

•  Johan de Witt-gymnasium Dordrecht

•  Actief College Oud-Beijerland

•  Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland

•  Wellantcollege Klaaswaal

•  CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

• Develsteincollege Zwijndrecht

Woon de scholenpresentatie bij!
Naast informatiestands in de centrale hal en 

beide speellokalen kunt u in de diverse lokalen 

tweemaal een scholenpresentatie bijwonen, 

waarin algemene informatie wordt gegeven 

over het voortgezet onderwijs en het specifieke 

onderwijs op de aanwezige scholen. Deze 

onderwijsmarkt is wellicht de aftrap voor de 

schoolkeuze van uw kind. Gezien de grote 

belangstelling van vorig jaar adviseren wij u 

op tijd aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken 

van de hoofdingang en ook van de ingang van 

groep 1/2b aan de Vlasstraat.

wij kijken uit 
naar je komst!

Scholenmarkt
Voortgezet 
onderwijs op 
30 oktober
groep 7 en 8

 “Gezien de grote 

belangstelling van vorig 

jaar adviseren wij u op tijd 

aanwezig te zijn!”



In de maand november gaan alle leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8 zich bezig houden met de 
voorbereidingen van het Sint-Nicolaasfeest op 
woensdag 5 december. 

HET SINTERKLAASFEEST IN GROEP 5
De aard van het Sint Nicolaasfeest en de wijze waarop wij dat 
al jarenlang met onze oudere leerlingen vieren verandert 
behoorlijk na groep 4. Bijna alle leerlingen raken in de maand 
november met elkaar in gesprek over dit feest en het vraagstuk 
of Sint Nicolaas daadwerkelijk bestaat. In groep 5 zal de  
leerkracht vertellen over de geschiedenis van Sint Nicolaas. 
Voor veel kinderen is dit een bevestiging van wat zij al weten... 
dat het een soort van sprookje is. Dat de Sint niet bestaat komt 
voor sommige kinderen toch nog als een grote verrassing.

Onze leerkrachten zullen daar op een zo zorgvuldig 
mogelijke manier mee omgaan in de klas. Wij vragen u als 
ouders dringend om uw kind hier zelf thuis op voor te 
bereiden. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij de 
leerkracht van uw kind.

LOOTJES TREKKEN IN GROEP 5 - 8
In aanloop naar het feest worden er allereerst lootjes  
getrokken in de klas. Het is natuurlijk niet de bedoeling  
dat kinderen elkaar direct verklappen voor welke  
klasgenoot er een surprise wordt gemaakt.

Van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8  
verwachten wij als school het volgende: 

• een leuke surprise, die niet wordt ingepakt
• een duidelijk leesbaar gedicht dat rijmt  

(zo mogelijk in een envelop met naam).
• een cadeautje dat is verstopt in de surprise met  

een waarde van € 4,50. Wij zien snoep niet als een  
surprisecadeau!

• een surprise die in een plastic zak wordt  
meegebracht, zodat niemand vooraf weet wie  
hem heeft gemaakt.

Voor onze jongere leerlingen in de groepen 5 en 6, die 
nog niet vaak zelf een surprise hebben gemaakt, vragen 
we hulp van ouders of andere creatieve bekenden. 

Wij verwachten dat ouders erop letten dat het een mooie 
surprise is om als kind te krijgen. Het is in het verleden helaas 
wel eens gebeurd, dat een kind heel hard heeft gewerkt aan 
een prachtig werkstuk voor een klasgenoot en zelf naar huis 
ging met bijvoorbeeld een schoenendoos met papieren  
snippers waarin een kleinigheid was verstopt. 

Wij als school vinden het van groot belang dat kinderen 
een surprise ontvangen op het Sint Nicolaasfeest waar ze 
oprecht blij van worden en daarom moeten alle surprises 
maandag 3 december worden meegenomen naar school. 

Maak ze niet te groot, zodat ze handig kunnen worden 
meegenomen. Ze passen dan ook gemakkelijk in een vuilniszak, 
zodat de surprise in de klas op dinsdag 4 december uit de  
vuilniszak kan worden gehaald. De leerkracht kan dan  
beoordelen of het werkstuk voldoende kwaliteit heeft. Dan kan 
het kijkwerk naar elkaars werkstukken en de voorpret beginnen! 

sint nicolaas
surprises voor de groepen 5 t/m 8



De vakantie zit er alweer op, de kinderen 
zitten al een tijdje op school en ook wij 
van de ouderraad zijn al begonnen met de 
voorbereidingen van alle leuke activiteiten 
die gepland staan voor dit schooljaar.

Hulp is altijd welkom!
We starten met een (deels) nieuw OR bestuur 

en er zijn een aantal OR leden gestopt. Deson-

danks hebben we momenteel genoeg leden.

Maar helpende handen zijn altijd welkom! Onze 

vraag is dan ook; vindt u het leuk om af en toe 

mee te helpen met de activiteiten die wij or-

ganiseren?Laat dit ons weten! Dan kunnen we 

u direct benaderen wanneer die extra handen 

nodig zijn.

Stuur uw gegevens (naam, telefoonnummer, 

e-mailadres) naar ouderraad@obsdeschelf.nl of 

spreek een van de OR leden aan.

Vrijwillige ouderbijdrage
Zoals ieder jaar organiseren we verschillende 

activiteiten op school. Om dit te kunnen blijven 

doen, vragen wij ieder jaar aan alle ouders 25 

euro vrijwillige ouderbijdrage per kind.  Dit 

geld gebruiken wij voor het bekostigen van 

bijvoorbeeld de cadeautjes met Sinterklaas, de 

paaseitjes tijdens de Paasactiviteiten, maar ook 

het springkussen tijdens de Straatspeeldag of 

Koningsspelen. 

Omdat de school hier geen geld voor heeft, is 

uw bijdrage echt nodig om deze activiteiten te 

kunnen blijven doen. Wij hopen dan ook dat u 

allen een bijdrage wilt leveren, zodat wij voor 

de extraatjes van uw kind kunnen zorgen.

Jaarvergadering
De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 

16 oktober. Hier wordt verantwoording afge-

legd hoe we de ouderbijdrage gebruiken voor 

de diverse activiteiten. 

U bent allen welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. We starten om 20:00. Hopelijk tot dan!

Namens de Ouderraad,

Baukje van Empel | Voorzitter

“Wij hopen 

dan ook dat 

u allen een 

bijdrage wilt 

leveren, zodat 

wij voor de 

extraatjes van 

uw kind 

kunnen 

zorgen.”

OUDERBIJDRAGE 
Bedrag € 25,00

Contant betalen op 
Woensdag 7 november
Uiterste betaaldatum
Woensdag 31 oktober

SCHOOLREIS 
Bedrag € 32,50

Contant betalen op 
Woensdag 6 maart
Uiterste betaaldatum
Vrijdag 29 maart

SCHOOLKAMP 
Bedrag € 97,50

Contant betalen op 
Woensdag 6 maart
Uiterste betaaldatum
Vrijdag 29 maart

Belangrijke
betaal-
data

NIEUWS VAN DE 

U KUNT DE BEDRAGEN  
OVERMAKEN OP REKENING
NL60RABO0323006841 
O.V.V. NAAM EN GROEP VAN UW KIND

groep 
1-8

groep
3-7

groep
8



Inzameling tweedehands kleding 
op 8 en 9 oktober

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze 
aankomende inzamelingsactie voor de Ouderraad van 
OBS de Schelf. Wij hebben via de organisatie Bag2School 
Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra 
geld in te zamelen voor onze Ouderraad. Daardoor kunnen 
wij al jarenlang ondanks alle prijsverhogingen dezelfde  
vrijwillige ouderbijdrage vragen van €25,00 per kind per 
schooljaar.

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellin-
gen en verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag-
2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze 
van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte 
kleding af te komen. Bag2School Nederland heeft sinds de start 
in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!

Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel 
met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingeza-
meld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% 
van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon 
hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde 
dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school 
biedt de ideale oplossing.

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en 
op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt 
ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan impor-
teurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en 
Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de 
overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie 
van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School 
is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.

Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zet-
ten voor onze actie door de Bag2School zak te vullen met de 
oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit 
zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook 

lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een 
volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, 
www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informa-
tie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding 
heen gaat.

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? 
Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om 
uw kleding in te stoppen.

Bag2School zal de kleding inzamelen op 8 en 9 oktober 2018. 
Breng uw zakken alstublieft naar de centrale hal van de school 
en help ons om samen een fantastische inzameling neer te 
zetten!

 
 Wat mag er WEL in de zakken: 
Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen 
( per paar, aan elkaar genoopt of met tape ), lakens, dekens, 
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en 
ceintuurs. 

 Wat mag er NIET in de zakken: 
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoe-
nen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dek-
bedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.

Met vriendelijke groeten,
Ouderraad OBS de Schelf



      

 
 

 

In samenwerking met IKC de Schelf organiseert GAAV! voor de kinderen van ‘s Gravendeel een 
aantal te gekke activiteiten! Samen met je vrienden en vriendinnen mag je je uitleven bij de 
activiteit die jou aanspreekt. Lijkt het je het leuk om mee te doen met één van de onderstaande 
workshops?  

Geef je dan snel op via rondezeeuw@deschelf.nl  want voor elke workshop geldt een maximum 
aantal deelnemers. Je betaalt contant bij aanvang van de workshop. 
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Woensdag 17 oktober    
“Sportwedstrijdjes in 2-tallen” 
 

Wat?!   Workshop Sport  
Waar?   Gymzaal IKC de Schelf (verzamelen) 
Tijd?  13:30-14:30 uur 
Voor wie? Groep 1 t/m8 
Kosten? 2,00 euro (incl. drinken en iets te eten) 
 
Sportwedstrijdjes in 2-tallen, dus neem gezellig een 
vriend(in) mee! Maar je kan natuurlijk ook alleen komen! 
 
Trek iets sportiefs aan! 

Woensdag 31 oktober  “Bijou atelier” 
 
Wat?!   Workshop Sieraden maken 
Waar?   Hal IKC de Schelf 
Tijd?   14:00-15:00 uur 
Voor wie? Groep 1 t/m 8 
Kosten? 3,00 euro (incl. drinken en iets te 
eten) 
 
Maak de mooiste creaties! 

Vrijdag 2 november   
“Sportwedstrijdjes in 2-tallen” 

 
Wat?!   Workshop Sport 
Waar?  Gymzaal IKC de Schelf (verzamelen) 
Tijd?   15:15-16:15 uur 
Voor wie? Groep 1 t/m 8 
Kosten?  2,00 euro (incl. drinken en iets te eten) 
 
Sportwedstrijdjes in 2-tallen, dus neem gezellig een 
vriend(in) mee! Maar je kan natuurlijk ook alleen komen! 
 

Trek iets sportiefs aan! 

 
 
 
 
 

Woensdag 7 november  “Karate” 
 
Wat?!   Workshop Karate 
Waar?  Gymzaal IKC de Schelf 
Tijd?   14:00-15:30 uur 
Voor wie? Groep 1 t/m 8 
Kosten? 2,00 euro (incl. drinken en 

iets te eten) 
 
Maak kennis met deze leuke sport.  
Trek iets sportiefs aan! 

 



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.



ONZE SPONSORS



ONZE SPONSORS



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




