
Ze zeggen dat de tijd steeds sneller lijkt te gaan als je ouder wordt. Kennelijk 
beginnen bij mij de jaren nu echt te tellen, want voor mijn gevoel ruimde ik 
pasgeleden de kerstboom op en nu staat het volgende exemplaar al weer te pronken. 

De balans opmaken van wat goed was en 
dat wat beter kan
Of heeft dit gevoel ook te maken met onze 

drukke samenleving? Er zijn steeds meer zaken 

om te lezen, te beantwoorden en bij te houden. 

Kranten, tv, social media, mail, netflix en apps 

zoals Parro zorgen voor een steeds groter wor-

dende tijdsinvestering om geheel bij te blijven. 

Misschien moeten we als goed voornemen 

daarin voor een volgend jaar wel meer keuzes 

maken. Voorlopig wens ik iedereen aan het 

eind van het kalenderjaar de rust toe om eens 

uitgebreid (met elkaar) terug te kijken op alle 

hectiek. De balans op te maken van dat wat 

goed was en dat wat beter kan. De vraag is 

of we daar tussen kerstdiners, familiebezoek 

en oliebollen de tijd voor kunnen en willen 

vrijmaken. Of zeggen we: “Niet zeuren en er kan 

nog best een tandje bij?” Ik denk dat de waarde 

van een (kerst-)vakantie juist is om eens kritisch 

terug te kijken en je vervolgens te verheugen 

op een fris en nieuw jaar met volop nieuwe 

kansen, ideeën en mogelijkheden. 

Namens alle colllega”s van onze school wens ik 

iedereen zo’n periode toe. En voor het nieuwe 

jaar vast een jaar vol van gezondheid en geluk 

voor iedereen.

Bedankt voor alle aandacht, hulp en 
beschikbaar gestelde vrije tijd
Rest mij nog alle ouders, Mr-leden, Ouderraads-

leden en andere vrijwilligers te bedanken voor 

alle aandacht, hulp en beschikbaar gestelde 

vrije tijd voor onze school. De Schelf zou niet 

de actieve school kunnen zijn zoals deze nu is 

zonder de bijzonder grote betrokkenheid van 

alle mensen die ik zojuist noemde. Hartelijk 

dank daarvoor! 

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw
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Misschien moeten we als goed voornemen daarin  
                    voor een volgend jaar wel meer 
             keuzes maken.
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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



agenda 

Heeft u de Privacy  
voorkeuren via 
Parro al ingevuld?

Beste ouders/verzorgers,  
                                              
December, elke jaar weer een bijzondere 
maand. Gezellig, druk, familie zien, iets met 
elkaar ondernemen, iets voor elkaar doen. 
Helaas geldt het niet voor iedereen om 
familie te zien, iets te kunnen ondernemen 
en juist iemand te moeten missen. Dan is een 
contact in welke vorm dan ook van beteke-
nis.

Afgelopen week stuurde ik een kerstkaart met 

brief aan ALLE leerlingen van de groepen waar 

ik HVO aan geef. Wat was ik blij kaarten te 

ontvangen van groepen en leerkrachten. Echt 

geweldig!

Ik mis dan ook de leerlingen, de lessen, de 

school, het team. Het bevestigt nog maar eens 

dat iets met elkaar doen, een band schept en 

invulling geeft aan ons bestaan. Want…

iedereen, ieder mens is van betekenis, hoort 

erbij en is het leven waard. In de brief aan de 

leerlingen schreef ik het volgende gedichtje:

Licht, donker, bruin of blond,

Lang en dun of dik en rond,

Sterk en dapper, stil en bang,

Groot of klein of kort en lang,

Arm of rijk, gezond of ziek,

Deftig, dakloos, slordig, sjiek,

Pasgeboren, hoogbejaard,

Iedereen is het leven waard!

Ik kijk graag vooruit en denk aan het 

moment dat we elkaar in het nieuwe jaar weer 

ontmoeten! Voor nu wens ik u met wie u ook 

samen bent een

Mooi Kerstfeest en alvast een gelukkig 2019!
Warme groet, juf Beppie, HVO docent.

In onze vorige INFO voor de maand 
december stond een vraag aan ouders 
over de toestemming om foto’s op 
school van uw kind te mogen maken 
en publiceren. 

Heel veel ouders hebben daar op 

gereageerd en ook daadwerkelijk via 

Parro de keuze ingevuld. Daar zijn wij blij 

mee en u heeft laten zien dat een juiste 

registratie van uw voorkeur van belang is. 

Misschien is het bij sommige ouders aan 

de aandacht ontsnapt of heeft men nog 

geen tijd gehad om zich er in te verdiepen. 

Wij vragen u vriendelijk en dringend om 

uw voorkeuren door te geven via Parro. Bij 

voorbaat hartelijk dank voor uw moeite.

HVO

Berichtje 
van

juf Beppie



Aandacht voor het drinken van water
De eerste 2 kolommen betreffen het gemid-

delde van de gehele Gemeente Binnenmaas. 

De laatste 2 kolommen zijn de scores op OBS 

de Schelf. Daaruit blijkt dat de cijfers positiever 

uitvallen in vergelijking met vorig schooljaar. 

Met name onze aandacht aan het drinken van 

water lijkt resultaten op te leveren. Er is nog 

een lange weg te gaan, maar mede dankzij de 

inspanningen van onze Ouderraad, teamleden, 

Gemeente Binnenmaas ( een gratis dopper), 

peuterspeelzaal en kinderdagopvang lijkt er een 

grotere bewustwording te ontstaan rondom 

gezonder leven en eten. Binnenkort ontvangt 

u via de school en andere instanties informatie 

over een gezonde en leuke manier van trakteren 

tijdens (verjaardags-) feestjes.

Jongeren op gezond gewicht

personeel
Meester Ron is wekelijks op donderdag 

afwezig. Op woensdag 16 en vrijdag 18 

januari is hij ook afwezig in verband met

twee studiedagen.

Tussenschoolse opvang (TSO) 
Allereerst wil ik namens het T.S.O. team iedereen fijne feestdagen wensen, een goed uiteinde en 

mooi 2019. Inmiddels weet u dat de betaling van de overblijf per bank vooraf / z.s.m. bij een 

nieuwe betaalperiode betaald dient te worden.

Voor degenen die het door wat voor reden dan ook vergeten zijn, stuur ik rond de derde week een 

betaalverzoek via de Rabobank met het verzoek om de betaling te voldoen. Dit om het nog 

makkelijker te maken zodat wij alle betalingen op tijd binnen hebben.

Heeft u nog opmerkingen schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Jacoba Moret | Overblijf coördinator 

Het afgelopen jaar heeft onze school mee gedaan aan het project van de Gemeente 
Binnenmaas “Jongeren op gezond gewicht”.



Mag ik mij even voorstellen?

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Beste ouders en collega’s,
Mijn naam is Rowin de Haas en ik ben 22 jaar.  
Ik ben werkzaam bij Regiekr8 als vakdocent 
Lichamelijke Opvoeding. 

Gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 op vrijdag
Sinds het begin van het huidige schooljaar verzorg ik de gymlessen op de 

vrijdag voor de groepen 3,4,6,7 en 8 voor de Schelf. Ik vind het erg leuk om 

op deze school les te geven!  

De eerste weken ben ik vooral bezig geweest met structuur aanbrengen 

om de veiligheid in de zaal te garanderen. Nu we verder in het jaar zijn let 

ik in mijn lessen op een aantal punten. Kort samengevat zijn deze punten: 

de veiligheid in de zaal, de sociale omgang tussen de leerlingen en het 

beweegniveau van de leerlingen. 

Thema’s zoals samenwerken en empathie
Gedurende het jaar behandelen we in de gymzaal thema’s die gericht 

zijn op de sociale omgang in de zaal zoals de thema’s Samenwerken en 

Empathie. Per thema volgen de leerlingen 3 of 4 lessen in 3 vakken waarna 

een klassikale les of een speeltuin zal volgen. In de speeltuin mogen ze vrij 

kiezen tussen een aantal activiteiten die ze gaan spelen waarin vooral de 

omgang met elkaar beoordeeld wordt aan de hand van het thema. 

De speeltuinen worden door de leerlingen tot nu toe enthousiast toe-

gejuicht! Wanneer het thema duidelijk is zal er worden gekeken naar het 

beweegniveau van de leerlingen. Iedereen moet een uitdaging hebben en 

dat probeer ik altijd te 

bereiken door zoveel 

mogelijk verschillende 

niveaus aan te bieden 

die zelfstandig geoefend 

kunnen worden. Hierdoor 

is tot nu toe bij de meeste 

leerlingen een lach op het 

gezicht te zien wanneer

ze de gymzaal binnen 

komen en weer uitlopen 

en dat is uiteindelijk het 

belangrijkste. 

Met vriendelijke groet, 

Rowin de Haas

LO-Vakdocent

* LET OP! Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

•  de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform  

 het vakantieschema  2019-2020 van het Ministerie van OCW

• de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn  

 afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard



Voor meer informatie zie www.zvs.nu                                             
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 1 januari 2019 organiseert Zwem- en Waterpolovereniging ZVS een 
Nieuwjaarsduik in Zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel voor jong en oud. 

Niet in het koude buitenwater, maar in het ”warme binnenwater” van het zwembad.  
Vanaf 12:00 uur tot 14.00 uur is de mogelijkheid om het nieuwe jaar te starten met 
sportieve voornemens. Je kan een duik nemen, banen zwemmen of recreatief 
zwemmen. Iedereen (met minimaal een A-diploma) is van harte welkom.  

Kosten per deelnemer € 2,50 inclusief een herinnering. 

 



ONZE SPONSORS



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?



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




