
Wij zijn al weer een aantal weken onderweg in het nieuwe schooljaar, de tijd vliegt 
voorbij! Een andere start dan anders voor mij, de start van een nieuw begin binnen 
een nieuwe school en stichting. Het bekende achter laten en het onbekende tegemoet 
gaan, is leuk maar ook wel spannend! Ik kan zeggen dat ik warm ben ontvangen door 
leerlingen, ouders en het team.

In de afgelopen weken is er binnen de klassen 

veel aandacht besteed aan de ‘gouden weken’.

Na een zomervakantie begint het groeps-

vormingsproces binnen een klas helemaal 

opnieuw. 

De leerlingen verkennen en ontmoeten elkaar, 

de leerkracht en de afspraken. Binnen de 

gouden weken besteedt de leerkracht samen 

met de leerlingen hier aandacht aan om op 

deze manier een goed en veilig pedagogisch 

klimaat neer te zetten binnen de groep. Dit 

proces ziet er binnen iedere groep anders uit, 

wat heel leuk is om te zien.

Zo zijn er bij de kleuters extra spellen gedaan 

die gericht zijn op het samenwerken.  

Groep 4 / 5 heeft een ik- poster gemaakt 

waarin je jezelf presenteert. Daarnaast zijn zij 

momenteel bezig met het ontwerpen van een 

rekenspel. Naast het samenwerken wordt er 

ook gerekend, twee vliegen in één klap!

Groep 5 heeft complimenthanden voor elkaar 

gemaakt en spellen gespeeld waarin leerlingen 

met elkaar moeten samenwerken om een doel 

te bereiken. Groep 7 heeft pop-up store 

gemaakt waarin de leerlingen leren 

ondernemen, samenwerken middels ervarend 

leren. Groep 8 heeft de methode Rots en Water 

toegepast om het groepsproces positief te 

vormen.

Naast elkaar verkennen en ontmoeten, worden 

er ook nieuwe afspraken gemaakt. Zo hebben 

wij nu schoolbreed de afspraak: “Op de gang 

zijn wij stil omdat een ander werken wil.”

Deze afspraak hebben wij gemaakt omdat er 

veel gewerkt wordt buiten de klas. Dit gaat 

namelijk nog beter wanneer het rustig is op de 

gangen. 

In de afgelopen weken heb ik veel betrokken-

heid en enthousiasme gezien door eenieder!

Mooier kunnen wij niet beginnen...

Lisette van der Brugge
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“In de afgelopen weken heb ik veel betrokkenheid en
         enthousiasme gezien door eenieder! Mooier kunnen
\                                                   we niet beginnen! 



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 

ROTS en WATER lessen 
in groep 3

In groep 3 mixen we de doe ‘Rots en Water’ lessen met 
groepsgesprekken. In de doe lessen gaan we in op je uitstraling. 
Wat laat je zien als je op een bepaalde manier staat. Welke signalen 
kun je afgeven met je lijf. Waarom is het handiger om soms mee te 
bewegen (water) en soms standvastig (rots) te zijn.

In de gesprekken hebben we het o.a. over
• Hoe gaan we met elkaar om.
• Wat mag je verwachten van elkaar.
• Wat vinden wij belangrijk en vind jij dat ook.
• Verschil tussen pesten en plagen
• -erschillend mag je zijn en kun je ook gebruiken.
En natuurlijk grijpen we terug op eerdere gesprekken en afspraken 
als er dingen in de klas gebeuren die hiermee verwant zijn.

Juf Hetty en Juf Janette

Deze week is de week tegen het pesten en dit jaar is het thema: 
Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage 
levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.
Het uitgangspunt is dat je een zelf een held kunt zijn en worden 
door bijvoorbeeld je eigen grenzen aan te geven en daarmee goed 
voor jezelf te zorgen.

Dankzij een oplettende ouder kwamen wij erachter dat het contactformulier op de website niet doorgestuurd werd 
naar mijn e-mailadres. Mocht u middels deze pagina contact hebben gezocht en nog geen reactie hebben vernomen? 
Zou u mij dan willen bellen op 078-673 18 13. Excuses voor het ongemak!

BEREIKBAARHEID



EERSTE LES 
START OP
VRIJDAG

27 SEPTEMBER 
€ 159,00 voor 13 lessen

De eerste weken van het schooljaar zijn 
voor de groep uiterst belangrijk. Niet voor 
niets worden deze weken de Gouden We-
ken genoemd. 

Dan heb je als leerkracht de kans om samen 

met de kinderen een pedagogisch veilige groep 

te maken, waar je de rest van het jaar profijt van 

hebt. Daarom hebben we de eerste weken veel 

aandacht besteed aan Rots en Water, met onder 

andere verschillende kennismakingsspellen en 

het maken van goede groepsafspraken. 

Gouden weken in groep 8

Giga kids typecursus

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen:

Carmencita Smaal

Telefoon  06- 42 21 51 80 (na 17:00 uur)

E-mail gigakidsrotterdam@gmail.com 

Op 27 september start er een typecursus voor de leerlingen van 
groep 7 en 8. AANMELDEN KAN NOG!

Omdat je ook thuis veel moet oefenen, heb je thuis een computer 

met internet nodig. De cursus bestaat uit 12 persoonlijke lessen van 

45 minuten, waarbij kinderen met 10 vingers blind leren typen en er 

o.a. op de houding wordt gelet. Daarna volgt een examen en krijgen 

ze bij 100 of meer aanslagen per minuut en (minder dan) 2% fout, een 

diploma. Voor kinderen met dyslexie is er een speciaal programma. 

De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag direct na school. Het 

cursusgeld bedraagt 159,00 euro voor 13 lessen (inclusief examen).

Data van de lessen:

• 27 september

• 4,11,18 oktober

• 1, 8, 15, 22, 29 november

• Examen op 20 december

De lessen zullen direct na school (15:00 tot 15:45uu) worden 

gegeven. U kunt uw kind opgeven via school of via mijn e- mailadres: 

gigakidsrotterdam@gmail.com. 

Vermeld u in de mail dan de volgende gegevens:

• De volledige voor- en achternaam van uw kind

• Zijn/ haar geboortedatum

• Op welke school en welke groep uw kind zit

• Telefoonnummer waarop u te bereiken bent

• Uw e-mailadres

• Eventuele bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden bijv. 

dyslexie

Stevig staan was de afgelopen maand het the-

ma van Rots en Water. De komende weken gaan 

we vooral aan de slag met onze ademkracht. 

Door het doen van verschillende oefeningen 

leren we hoe we rustig kunnen blijven als er 

een vervelende of spannende situatie gebeurt. 

Automatisch versnelt onze ademhaling dan en 

schiet het omhoog. Hoe krijgen we dit onder 

controle, zodat we onze rust behouden en 

goede beslissingen maken? Hier gaan we in de 

maand oktober mee aan de slag.



Neem gerust je papa en mama mee! 
Wij zorgen voor drinken en fruit. 

OBS de Schelf | Vlasstraat 3 | ‘s Gravendeel

Neem gerust je papa en 
mama mee! Wij zorgen 
voor drinken en fruit. 

IKC de Schelf | Vlasstraat 3 | ‘s Gravendeel

Op 9 oktober 2019 is het zover, dan verzorgen wij een open speel-

morgen voor alle peuters! Vindt u het leuk om een keer te komen 

kijken op ons IKC met uw peuter, dan bent u van harte welkom!

VOOR ALLE KINDEREN VANAF 2 JAAR 
WOENSDAG 9 OKTOBER 2019

VAN 09.00 TOT 11.00 UUR
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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

0213459.pdf   1 29-6-2018   12:12:04



IKC 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




