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“Wij hebben een pluim voor het
pedagogisch klimaat en mogen oprecht
trots zijn!

Van de schoolleiding
De eerste week na de vakantie was een bijzondere week daar wij afgelopen dinsdag
de inspectie mochten ontvangen. Zoals ik al eerder geschreven heb, heeft zij lessen
gezien die in orde waren en hebben wij een pluim voor het pedagogisch klimaat! Wij
kunnen oprecht trots zijn!
Naast het bezoek van de inspectie was

school en het type onderwijs zij daar verzorgen.

dinsdagavond de scholenmarkt waarin de VO

Het was een leerzame en leuke avond!

scholen zichzelf presenteerden. De markt was
voor alle basisschoolleerlingen, niet alleen

In deze nieuwsbrief zal er ook extra aandacht

van De Schelf, van groep 7 en 8. Dit was voor

zijn voor de MR. Zij zullen zichzelf aan u

mij de eerste keer en wat was er een enorme

voorstellen en vertellen wat hun rol bij ons op

belangstelling!

school is.

LET OP! WIJ STAKEN.

Naast de stands op de scholenmarkt gaven de

Met vriendelijke groeten,

6 NOVEMBER GESLOTEN!

middelbare scholen ook presentaties over de

Lisette van der Brugge
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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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We maken graag een plekje vrij voor uw advertentie!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Ron de Zeeuw.
Via e-mail lisettevanderbrugge@deschelf.nl of
telefonisch 078 - 673 18 13.

agenda

De MR stelt zich voor
Dat onze school een MR heeft is bij de meeste ouders wel

Waar houden wij ons mee bezig als MR?

bekend. Maar minder bekend is wellicht wie er binnen de

Op de site vindt u het jaarverslag en het verslag van de laatste ver-

MR actief zijn en wat de onderwerpen zijn waar we ons mee

gadering van vorig schooljaar. Tijdens de eerste vergadering van dit

bezighouden. Wij denken mee en adviseren over schoolbeleid,

schooljaar stonden onder andere op de agenda: beleid weeralarm,

namens zowel leerkrachten als ouders Dus daarom is het

kascontrole OR/TSO en studiedagen van leerkrachten. Soms willen we

belangrijk dat jullie ons ook weten te vinden!

als MR meer informatie, bijvoorbeeld in het geval van de richtlijnen van
de school bij een weeralarm. Soms gaat het om communicatie richting

Wie zijn de MR-leden?

ouders, zoals bij de gevolgen van privacyvoorkeuren, of we geven

Vanuit het personeel zijn actief:

onze input en spreken acties af, bijvoorbeeld bij de formatie/groepsin-

• Hetty Baaij; leerkracht groep 3

deling. Voor de volgende vergadering in november staan de voortgang

• Moos Speelman; leerkracht groep 4

van het schooljaarplan en het bespreken van ouderparticipatie op de

• Mark Enterman; leerkracht groep 8

agenda. Zo gaan we onder andere in gesprek met de OR en bespreken
we hoe ouders nog meer betrokken kunnen raken bij de school.

De vertegenwoordigers vanuit de ouders zijn
• Danny Post; vader van Nicolien (groep 4/5) en Oscar (groep 7)
• Lennart van der Giessen; vader van Job (groep 3), Sep (groep 4/5)
en Tim (groep 7)
• Suzanne de Jong; moeder van Nikki (groep 8)

Hoe kun je ons bereiken?
Wij horen graag van ouders en leerkrachten
als er bepaalde onderwerpen leven of er
specifieke vragen zijn met betrekking tot het
schoolbeleid. Wij kunnen dit dan tijdens een

Ieder van ons neemt voor een periode van 3 jaar deel, waarna (her)

vergadering bespreekbaar maken, dus spreek

verkiezingen plaatsvinden. Zo houden we een mix van ervaring en

ons vooral aan! We hebben een eigen email

nieuwe input. We vergaderen 6 keer per jaar. Dit doen wij deels samen

adres, mrdeschelf@deschelf.nl. U kunt ons

met Lisette van der Brugge. De data worden up to date gehouden op
de site van de school (onder Onze school/MR).

telefonisch bereiken (zie schoolgids p.23) of
natuurlijk gewoon in school. Via de site en Info zullen we jullie op de
hoogte houden van wat er dit schooljaar besproken wordt.
Namens de Medezeggenschapsraad van de Schelf

NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs
Na de zomer de mouwen opgestroopt: de leerlingen en ik hadden weer zin om te beginnen! Op maandag de groepen 4, 5 en 8 (leuk die
variatie!) en op donderdag de groepen 6 en 7. En welke onderwerpen zijn we dit jaar mee gestart? Eerst uitleg over wat HVO is (vraag uw
kind eens naar het HVO-poppetje) en de HVO- map van dit jaar bekritiseert en kleur gegeven.
Groep 4

Groep 7 en 8

Juf Beppie: “Ik heb respect voort deze leerlingen.

IK (identiteit). Wie ben ik, kan ik, vind ik leuk en

WAARDEN. Wat zijn dat? Welke betekenis geven

Wat zij overdenken en delen met elkaar en zij

moeilijk of lastig. Allerlei uiteenlopende vertel-

ze? Hoe gaan we daar (praktisch) mee om? En

zijn onze toekomst. Petje af!”

lingen en tekeningen. We maken bewegingen

als de mijne niet de jouwe is: wat dan? Aan der

op naam en doen elkaar na. Dat maakt los.

hand van een blad vol beschreven waarden

De complimenten/vertelstoel is een gewild

Volgende onderwerp is vriendschap.vriendschap

werden deze op waarde

onderdeel aan het begin van de les. Of zij kiezen

bijvoorbeeld. Dit in het kader van de Kinderboe-

een pyramide op een blad geplakt. Wat een

voor 3 complimenten (van binnen of de buiten-

kenweek.

diversiteit! Aan de hand van een vragenlijstje

kant zeggen we dan) of zij vertellen iets wat zij

geschat en als

werd duidelijk dat er veel verschillen zijn, waar

graag willen delen met de groep en mogen er

Groep 5 en 6

dat mogelijk mee te maken heeft en dat de

drie vagen over gesteld worden.

Ik en de ander: met andere ogen. Door welke

pyramide er mogelijk over 5 jaar weer anders

bril kijk ik? Hoe snel ben ik met mijn oordeel? We

uit kan zien.

Het was plezierig uw kind op ieders wijze te
zien meedoen in de lessen. Na de herfstvakantie

lezen het verhaal van de blinden en de olifant en
tekenen delen van de olifant. Tezamen vormen

Met groep 8 een voor kinderen geschreven

ze een kleurrijk geheel. Soms weet je een stukje

stuk van Jan Terlouw gelezen, als onderwerp

van de waarheid en met elkaar weet je meer. Het

van gesprek. Over natuur en geld uitgeven voor

Hartelijke groet,

leverde mooie gesprekken op.

bijzondere gebeurtenissen. Maar is dat niet soms

Beppie Jansen.

erg tegenstrijdig en wel altijd even zinvol?

Docent Humanistisch Vormings Onderwijs

gaan weer met nieuwe energie aan de slag.

Thema 2: volgen van gevoel of verstand. Wat is
leerzaam aan vervelende gevoelens?
En dan onderwerp 3: Respect: hoe omschrijf je
dat? voor wie of wat heb jij respect en hoe laat
je dat zien, weten? Waarvoor verdien jij respect?
Hoe laten anderen dat aan jou merken/zeggen
zij dat wel eens?

Thema Rots en Water november: Vertrouwen in jezelf
Voor ieder kind is het belangrijk om lekker in zijn vel te zitten.
Een belangrijk aspect hiervan is om vertrouwen te hebben in
jezelf en je eigen weg te kunnen kiezen. Dit betekent dat een
kind kan opkomen voor zichzelf, grenzen kan aangeven en
zelf beslissingen durft te nemen. In de maand november gaan
we hiermee aan de slag.
De oefeningen die we uitvoeren om, vertrouwen hebben in jezelf
te vergroten, zijn enerzijds veel ‘rots’ oefeningen. Deze oefeningen
staan voor weerbaarheid. Denk aan voor jezelf opkomen, jezelf
kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Anderzijds leren de
kinderen met ‘water’ oefeningen dat het soms ook goed is om mee
te bewegen met anderen en zich in te leven in de gevoelens van
klasgenoten, door verschillende emoties te kunnen herkennen.

ONZE SPONSORS
HaaRZaaK... dé zaak voor mannen en vrouwen.

facebook.com/Haarzaak01

Hendrik.Hamerstraat.99.•.’s-Gravendeel.
Tel..078.-.673.15.53.•.Internet:.www.hrzk.nl.
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

dagopvang • buitenschoolse opvang • peuterspeelgroep
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.

www.kidspalace.nl

ONZE SPONSORS

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

