
Waarom zou je toch kiezen voor een baan in het onderwijs? Ik merk dat er steeds meer 
mensen nadenken over deze vraag en dat maakt mij blij. Sommigen overwegen zelfs 
een overstap of maken de keuze om een studie in die richting te gaan volgen. Dat is 
erg goed nieuws als ik kijk naar de ontstane personeelstekorten. 

De onvoorspelbaarheid van het vak
Als ik  kijk naar mijn motivatie om lang geleden 

voor ons prachtige vak te kiezen dan komt 

de glimlach van een kind, wanneer jij hem als 

leerkracht een stukje verder kan helpen met 

een grote stip op nummer 1. Niets leuker dan 

dat je ziet gebeuren, dat er bij jouw leerling een 

muntje van begrip valt. Daarnaast is onvoor-

spelbaarheid bij mij een goede tweede. Altijd 

hetzelfde antwoord op dezelfde som en een 

aantal jaren dezelfde groep kunnen saai lijken, 

maar de praktijk blijkt anders. Ouders en leer-

lingen brengen van alles je school in en daar 

mag jij als leerkracht een passend antwoord 

op geven. Het kan zo maar gebeuren, dat je op 

dezelfde morgen eerst iemand troost probeert 

te geven met het sturen van een condoleance-

kaart vanwege het grote verlies in de familie-

kring. En nog geen 5 minuten later staan er een 

stralende moeder en vader met kinderwagen 

in de gang om het nieuwe pasgeboren zusje 

te laten bewonderen door klasgenoten en 

leerkracht van een trotse grote zus. Kort daarna 

komt er een bijna 3 jarig mannetje vrolijk en 

zelfverzekerd met zijn moeder binnenwande-

len, want hij wil op zijn toekomstige school wel 

eens met zijn nieuwe vriendjes spelen. 

Moeder laat het jongetje in een klas meespelen 

en krijgt een rondleiding door de school. Na 

afloop haalt ze hem op en zegt dat hij later 

mag terugkomen, want beiden weten al na 

hun bezoek dat de Schelf hun basisschool zal 

worden. Hij neemt op een vertederende manier 

afscheid van de juf en zegt:”Bedankt voor het 

meespelen!”  Dit zijn zo maar enkele van mijn 

praktijkvoorbeelden. Daar stap ik nog steeds 

elke dag heel erg graag mijn bed voor uit. Wat 

een onverwachte contrasten brengt het leven 

en dus ook het onderwijs. Zeker als die glimlach 

van dat kind straks vertaald wordt in een mooie 

uitslag van de Cito-toets of een rapport, dat ze 

vol trots aan opa en oma kunnen laten zien. 

Een kijkje achter de schermen
Daar wordt in alle groepen in deze maand hard 

aan gewerkt. Mocht u na dit stukje nieuwsgie-

rig worden naar een baan in het onderwijs en 

u wilt daar over nadenken of eens een kijkje 

nemen achter de schermen. Dan is onze Info 

helemaal geslaagd deze maand.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw

Van de schoolleiding
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Niets leuker dan dat je ziet gebeuren, dat er 
            bij jouw leerling een muntje van 
                                                begrip valt. 



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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agenda 

Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de 
nieuwe schoolmaatschappelijk werker op de 
Schelf.  U kunt bij het schoolmaatschappelijk 
werk terecht met vragen met betrekking 
tot opvoeding, gezin, gedrag en school 
gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan 
leerproblemen. 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdu-

rende preventieve hulp en verwijst door indien 

nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte 

lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat 

alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft 

het schoolmaatschappelijk werk nauw contact 

met de intern begeleider van de school.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onder-

deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaat-

schappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 

schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam 

Schoolmaatschappelijk werk

thuis hoort, dan kunt u als ouder contact 

opnemen met de leerkracht van uw kind of 

met de intern begeleider van de school. 

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, 

woensdag (even weken) donderdag en vrijdag 

via telefoonnummer   06 - 40 79 96 50 of 

email   f.krebbers@kwadraad.nl.

training
Juf Dionne Kraaijeveld en 
juf Petra Reedijk zijn donderdag 7 
en vrijdag 8 februari afwezig, 
omdat ze een Rots&Water 
training volgen in Utrecht. 

Ze worden die dagen vervangen door 
Juf Ellen Ham in GROEP 5 
Juf Chantal Sturrus in GROEP 1/2C

OP EEN OPENBARE 
BASISSCHOOL 
IS IEDEREEN 
WELKOM. 

De Schelf hoort een plek te zijn die is 
bestemd voor alle kinderen, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke of culturele achter-
grond, maatschappelijke positie en 
opvattingen van hun ouders/verzorgers. 

Wat mooi is aan de 250 kinderen en 20 

medewerkers op onze school, is dat ze allemaal 

verschillend zijn. Uiteraard zijn er overeenkom-

sten, maar toch is de ene sportiever, beter in 

leren of sociaal vaardiger dan de ander. Toch 

hoort iedereen erbij en hoor je de ander te 

respecteren.

Door middel van verschillende oefeningen leren 

we bij Rots en Water respect te hebben voor 

elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn en het is 

juist knap als je dat durft te laten zien. 

Respecteren in plaats van uitlachen, 

bewonderen in plaats van gek vinden...

ROTS EN WATER



 SCHOOL OP SEEF is het 
 programma in Zuid-Holland 
 voor een goede aanpak van 
 verkeersveiligheid en 
         verkeerseducatie aan 
               kinderen op de 
               basisschool.

Groep 7 fietste het schooljaar in met bekertjes 

water verplaatsen, zonder morsen natuurlijk. Een 

moderne versie van de hindernissenroute was er 

voor groep 8. De mobieltjes hindernissen route, 

fietsen met een mobieltje, je hand uitsteken en 

de hoek omgaan. Dit kan niet allemaal tegelijk, 

dus mobieltje weg als je gaat fietsen.

Onze kleuters hebben elke week een keer 

verkeer met digibordlessen. Groep 3 gaat leren 

veilig over te steken en een educatieve 

wandelroute door het dorp doen.

Groep 4 brengt 3 keer zijn eigen fiets mee 

naar school om te oefenen op het plein. Op tijd 

remmen, rondjes fietsen, je hand uit steken en 

de bocht om gaan, over een hobbel fietsen, 

etc. Tijdens deze 3 keer is er ook fietscontrole 

waarmee je een oké sticker kan verdienen voor 

op het achterspatbord. 

Groep 5 en 6 gaan trapvaardig doen op het 

plein, dit is een voortzetting van de motorische 

vaardigheden van groep 4. En als toetje een 

educatieve fietsroute door het dorp in kleine 

groepjes.

Om het schooljaar af te sluiten voor groep 7 een 

verkeersexamen en voor groep 8 het project 

van dorp naar stad. Om het andere jaar komt er 

een hulpvaardige ouder met een vrachtwagen 

voor de dode hoek les. Al onze praktijklessen 

worden gedaan met enthousiaste hulp van Wil 

Snijders en Wendy Smedeman de verkeersou-

ders van De Schelf.

Zo zijn we op De Schelf een heel schooljaar 

bezig met extra verkeerslessen naast onze 

methode. U kunt ons daarbij helpen door samen 

met uw kind naar school te lopen of te fietsen. 

Ik weet wel dat dit niet altijd lukt, omdat u direct 

gaat werken of boodschappen doen. Af en toe 

moet dit toch weleens lukken? Fietsen en lopen 

is niet alleen gezond maar ook prima voor de 

motoriek van uw kind.

Moos Speelman, verkeerscoördinator 

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 bewe-
ging 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 gezond trakteren
Wie jarig is, mag trakteren! Per (school)

jaar zijn er soms wel 30 traktaties. Dat 

mag ook, want jarig zijn is feest! Maar 

kinderen krijgen daarmee ongemerkt 

veel suiker en vet binnen. Hou traktaties 

daarom klein. Denk ook eens aan 

groente of fruit. Of geef in plaats van 

iets eetbaars een klein cadeautje, zoals 

stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, 

kleurboekjes of bellenblaas.

Kijk voor leuke ideeën op het traktatiebord!
Op het traktatiebord vind je gezonde en verrassende traktaties voor je 

jarige kind! Leuk om uit te delen op school, het kinderdagverblijf of een 

kinderfeestje. Ook op voedingscentrum.nl, gezondtrakteren.nl en Pinterest 

zijn veel leuke, gezonde traktaties te vinden.

Waar vind je het traktatiebord
Binnenkort hangt het bord in de gang  recht tegenover de ingang van het 

kamertje van meester Ron, juf Janette en juf Karin.

        School op seef



Beste kinderen, ouders en collega’s, 

Hoewel ik voor sommigen misschien nog een bekend gezicht ben, wil ik 

mij graag nog even aan u voorstellen. Mijn naam is Demi van Doorn. Ik 

ben 20 jaar oud en woon in Strijen. Ik zit in het vierde en laatste jaar van de 

Pabo aan de Hogeschool Rotterdam. Reizen doe ik graag, net als hardlo-

pen, korfballen en muziek maken.

Vorig jaar heb ik al stage mogen lopen op de Schelf; een tijd waar ik nog 

steeds met veel plezier op terugkijk. Het afgelopen half jaar besteedde ik 

aan de minor Erfgoededucatie, waardoor ik tot nu toe even ‘van de radar’ 

was.

Nu deze minor afgerond is, zal ik mij het komend half jaar gaan focussen 

op mijn scriptie en mijn afstudeerstage op de Schelf. Voor deze stage zal 

ik drie dagen in de week lesgeven 

in groep 6, bij meester Wim en juf 

Angelique. Met deze klas heb ik 

vorig jaar ook mijn derde leerjaar 

afgerond. Ik kijk er naar uit om 

de kinderen en ouders weer te 

ontmoeten!  

Vanaf 12 februari ben ik op 

dinsdag, woensdag en 

donderdag aanwezig in groep 6, 

kom gerust langs voor eventuele vragen of een gesprek.

Tot ziens op de Schelf,

Demi van Doorn

Even voorstellen

Geachte ouders,
Elke twee jaar onderzoekt OBS de Schelf 
de tevredenheid over onze school onder 
ouders, leerkrachten en leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8. De uitkomsten zijn voor ons 
en het schoolbestuur Acis van groot belang. 

Als de uitslag bekend is analyseren wij de 

gegeven antwoorden. Op grond daarvan komen 

als vanzelf pluspunten en verbeterpunten voor 

onze school naar voren. Dat zijn dan voor ons 

belangrijke gegevens om het komende school-

plan 2019-2023 te schrijven. 

Wij weten dan wat u als ouder belangrijk vindt 

om te verbeteren aan onze school. En we horen 

natuurlijk ook graag wat u bevalt aan onze 

school. Wij vragen u dringend om 10 minuten 

van uw tijd te nemen om de vragenlijst in te 

vullen. Daarmee bewijst u onze school een grote 

dienst. Op voorhand wil ik u bedanken voor uw 

moeite. 

Wij hopen natuurlijk op een hoge respons van 

alle ouders. Als er veel ouders reageren ont- 

vangen wij een betrouwbare uitslag. Vanzelf-

sprekend zullen wij de belangrijkste uitkomsten 

publiceren in onze komende schoolgids of in 

een nieuwsbrief. 

Vrijdag 25 januari 2019 ontvangt elk oudste 

kind een papieren envelop met deze tekst. Elk 

gezin kan dus één vragenlijst invullen ongeacht 

het aantal kinderen op school. 

Is de envelop kwijtgeraakt? Loop dan svp. even 

binnen om dat te melden. Ik kan mogelijk voor 

een herkansing zorgen.

Wij zouden het fijn vinden als alle ouders  

uiterlijk 15 februari de vragenlijst hebben 

ingevuld. 

Met vriendelijke groet namens het team,

R.B.(Ron) de Zeeuw

Tevredenheidsonderzoek
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Ja, we leren in groep 3 
Lees ik alles wat ik zie 
Klanken zing ik aan elkaar 
En zo lees ik, tis echt waar! 

Dit is het refrein van het letterlied. 

We hebben alle letters geleerd. Dat is een 

reden voor een feestje. Met een groepje lopen 

de kinderen door de school te speuren naar 

letters. Als ze daarmee klaar zijn, wordt het 

letterlied in de klas gezongen. Daarna krijgen de 

kinderen als beloning een letterkoekje. En 

als klap op de vuurpijl krijgen ze allemaal nog 

een letterdiploma. 

letterlied,  
koekjes en 
diploma



MET PLEZIER NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL!

Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend moment! 
Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken. Dan is het extra 
spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen: 
Plezier op School!

In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer 
je opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het 
maken van contact. De cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van de 
zomervakantie. Rond de herfstvakantie kom je met de groep nog een keer bij elkaar.

Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar de 
middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te 
denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er 
gewoon een grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de 
cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had.

Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou! 
En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:  https://vivenz.nl/training/
plezier-op-school/  of bellen met 088-1237000

. 

https://vivenz.nl/training/plezier-op-school/
https://vivenz.nl/training/plezier-op-school/


Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen! 

U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. 
Kinderen die (emotioneel) worden verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. 
Of kinderen die door omstandigheden thuis worden geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich 
in voor deze groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt 
de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. 
Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.
 
Belangrijk om te weten: 
• de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
• vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind 
• het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden 
• ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen 
• het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten 
• het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders 
• tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
• het is erg leuk om te doen. 

Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes: 

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? 
Kijk dan op onze website: europakinderhulp.nl en vraag een informatiepakket aan. 
U kunt ook een mail sturen naar zuidholland@europakinderhulp.nl, 
dan neemt een vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u op.



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
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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




