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“Ik ben trots op Amber dat zij onze school
vertegewoordigt in de Kinderraad, zij heeft het echt
heel goed gedaan!

Van de schoolleiding
De laatste maand van het jaar is aangebroken en ondanks er geen INFO gepland stond, wilde ik deze maand niet zo voorbij laten
gaan. De decembermaand is een maand van gezelligheid maar ook waarin wij terugkijken op het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar is voor mij een bewogen

iedere basisschool binnen de stichting was er

Nieuwe vaste rubrieken in de nieuwsbrief

maar mooi jaar geweest. Een jaar waarin ik

een leerling afgevaardigd. In totaal waren er 20

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar zal ook

de keuze heb mogen om over te stappen

leerlingen. Voor onze school was dit Amber de

de INFO iets anders gaan worden. Er waren al

naar een nieuwe organisatie en een nieuwe

Boorder uit groep 8. Het doel van deze raad is

vaste rubrieken zoals Rots en Water, HVO/GVO.

school. Een school waarin ik mij vanaf moment

dat leerlingen onderling maar ook met bestuur

Graag wil ik hier een aantal vaste rubrieken aan

één welkom heb gevoeld door de leerlingen,

in gesprek gaan over thema’s.

toevoegen namelijk:

werkzaam ben op De Schelf hebben er al veel

De eerste bijeenkomst was op 20 november jl.

•

Kijk mee bij ons in het IKC

gebeurtenissen plaatsgevonden. Zo stonden

een heel speciale dag aangezien dit ook de dag

•

Nieuws van de MR/OR

de eerste schoolweken in het teken van de

van de Rechten van het kind betrof. Het thema

•

Personeel

‘gouden’ weken, waarin de leerlingen binnen

waar die dag over gesproken is, is diversiteit.

•

Wist je datjes

de klas elkaar en de meester of juf beter leren

Wat verstaan wij onder diversiteit, hoe en waar

kennen. Dit schooljaar zijn wij ook begonnen

zien wij dat? Welke waarden hebben wij en

Voor nu wil ik u alvast hele mooie dagen en op

met het Talentuur, waar later in de INFO meer

hoe zie je dat weer terug op de scholen. Ik heb

naar een mooi nieuw jaar!

aandacht aanbesteed zal worden.

echt met verbazing en bewondering geluisterd

ouders en collega’s! In de vijf maanden dat ik nu

wat kinderen hierover kunnen vertellen. Ik ben

Met vriendelijke groeten,

De schoolinspectie gaf een grote pluim

trots op Amber dat zij onze school vertegen-

Lisette van der Brugge

voor ons pedagogisch klimaat

woordigt, zij heeft het deze ochtend echt heel

In oktober hebben wij bezoek gehad van de

goed gedaan. Alle uitspraken die gedaan zijn

inspectie. Zij hebben gekeken hoe er lesge-

die morgen over diversiteit door de leerlingen

geven wordt op De Schelf. Wij kregen zowel

zullen worden afgedrukt op een poster. Deze

complimenten over de gegeven lessen als een

poster zal een mooie plek in de school krijgen

grote pluim voor ons pedagogisch klimaat. Wat

zodat u deze ook kunt lezen.

betekent dat leerlingen en leraren zich veilig en
gezien voelen. Trotser kan ik dan ook niet zijn!

[ SINTERKLAAS EN KERST

Aandacht voor Sint en de Kerst
Naast het terugkijken staat december ook in

Nieuw opgerichte Kinderraad

het teken van feest zowel thuis als op school.

Binnen Stichting de Hoeksche School is er

Verderop in de INFO zal aandacht besteed

voor het eerst een Kinderraad opgericht. Van

worden aan Sint en de kerst.

[ KIJK MEE BIJ ONS IN HET IKC
[ TALENTUUR OP IKC DE SCHELF
[ EN NOG VEEL MEER...
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agenda

Kijk mee bij ons in
het IKC
Sinds mei 2018 zijn wij, zoals u wellicht weet, een Integraal Kind
Centrum (IKC) geworden. Inmiddels is er al het één en het ander
over geschreven en heeft het IKC een spetterende opening
gehad. Om even uw geheugen op te frissen, volgt er een korte
beschrijving van een IKC.
Binnen een IKC is naast een school ook een kinderdagverblijf, een
peuterspeelzaal en een bso in het gebouw. Binnen een IKC wordt
gewerkt onder één pedagogische visie en is er een doorgaande lijn.

pop die binnen de thema’s van alles meemaakt. Er zijn grote

Het doel op IKC De Schelf is dat wij hier de komende twee jaar aan

knieboeken met verhalen om de woordenschat van de kinderen op

gaan werken.

een verhalende manier te vergroten.

Nieuws vanuit de baby/ peutergroep

Daarnaast wordt er flink geknutseld zoals, knippen, plakken, verven,

Binnen de baby en de peutergroep wordt er al hard gewerkt binnen

scheuren enz. Zo leren de kinderen op een speelse manier al

thema’s. Dit wordt gedaan middels de methode Uk en Puk. Puk is een

vaardigheden die zij straks nodig hebben om naar school te gaan!

Sinterklaas
Nog een paar nachtjes tot heerlijk avondje

Vanuit het bestuur van zowel De Stichting

pieten die al heel vaak door de schoorsteen

weer zal komen.

Hoeksche School als CSG De Waard is er

zijn heen geroetsjt, de zeer ervaren pieten

besloten om het Sinterklaasjournaal te volgen.

dus. We gaan er met z’n allen een fantastisch

Bij ons zal Sint komen met roetveegpieten en

feest van maken 4 december!

Sinterklaas slaapt nu al zo af en toe bij ons op
school. Misschien heeft u zijn slaapkamer al op
het podium zien staan. Iedere keer verandert er ook wat binnen die kamer. Het is dus
belangrijk dat de kinderen vaak gaan kijken
in zijn slaapkamer om te ontdekken wat er
steeds weer anders is.
Op 4 december zal de Sint een bezoekje
komen brengen op ons IKC. De Sint zal vergezeld worden door de Pieten. Ieder jaar is daar
naast het bezoek van de Sint ook de discussie
rondom de pieten.

KERSTFEEST 2019
Het lijkt nog heel ver weg, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst. Het doel van Kerst is dat we
gezellig samen zijn. Daarnaast willen we geld inzamelen voor Rotaract Club Hoeksche Waard.
Wat is Rotaract?

en oma’s gevraagd of ze een donatie willen

We zingen dan een aantal (bekende)

Rotaract is een vereniging enthousiaste

geven aan Rotaract Club Hoeksche Waard.

kerstliedjes met elkaar en van iedere groep

jongeren in de leeftijd van 18 tot 30, die zich

overhandigen 2 kinderen hun klassen-

willen inzetten voor mensen die het minder

Deze ochtend is speciaal voor opa’s en oma’s.

getroffen hebben in de samenleving.

Vaders en moeders zijn in de avond van harte

Het belangrijkste project is het kinderkamp.

welkom.

Ieder jaar organiseert Rotaract Club Hoeksche

kerstwens aan Lisette.
De schalen etcc. van het eten kunnen vrijdagochtend worden opgehaald. In de week voor

Waard een kinderkamp voor Hoeksche Waardse

Wat gaan wij doen in de avond?

Kerst ontvangt u een parro met de vraag of u

kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar welke-

In de avond is er in iedere groep een kerstdiner.

gezellig een hapje mee wilt eten. Dit in verband

door uiteenlopende omstandigheden- anders

Inloop vanaf 16.45 uur. De ouders brengen de

met de inkoop van de lekkere hapjes.

niet op vakantie zouden kunnen gaan.

kinderen naar de klas en kunnen vervolgens

Wat gaan wij doen in de ochtend?

naar het grote plein komen. Op het plein staan

Zijn er nog vragen? Stel ze gerust.

een aantal ‘foodtrucks’.

Loop even langs bij Lisette (directeur), Nando

In de ochtend geeft iedere groep een optreden

(groep 7), Anoek (groep 1/2), Hetty groep 3

voor de opa’s en oma’s. De tijden zijn als volgt:

Daar kunnen de ouders voor 5 euro per persoon

En van de OR Danielle Stam en Hanneke van der

9.45

groep 1/2a en de peuters

een ‘kerstdiner’-kaart kopen om te genieten van

Giessen.

10.00

groep 1/2b

een hapje en een drankje en gezellig bij te

10.15

groep 1/2c

praten. De kaart moet wel contant betaald

10.30

groep 3 en 4

worden.

11.00

groep 4/5 en 5

11.30

groep 6, 7 en 8

Er is dan ook de mogelijkheid om een kerstwens
te schrijven. Alle wensen worden in schilderijen

Opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte welkom

geplaatst en krijgen een mooi plekje binnen de

om alle optredens te bekijken, dus niet alleen

school.

van de eigen kleinkinderen.
De OR verzorgt die ochtend

Om 18.00 uur is het kerstdiner afgelopen en

koffie/ thee en iets lekkers.

kunnen de kinderen in de klas worden

Aan het eind van de

opgehaald. Het zou leuk zijn als iedereen dan

optredens wordt aan de opa’s

nog even naar het grote plein komt.

Talentuur

Vind je Talent op De Schelf!
Timmeren, naaien, programmeren, djembé of gitaar spelen,

toneel en handlettering. Schoolvakken die niet op iedere school
aandacht krijgen.
Kinderen en leerkrachten van Kindcentrum De Schelf willen, naast
rekenen en taal, meer aandacht voor praktische vaardigheden. Aan
het begin van dit schooljaar bedachten zij daarom het Talentuur!
Tijdens dit uur kiezen kinderen uit groep 7 en 8 een praktische
vaardigheid (Talent) waar ze aan willen werken en zo timmeren zij
bijvoorbeeld een flipperkast, spelen gitaar of maken een toneelstuk.
Kyano (leerling van De Schelf ): “Ik leer graag met mijn handen. Dit
schooljaar heb ik al leren snijden met een stanleymes, een knuffel
genaaid en een flipperkast gemaakt. Dit vind ik erg leuk!” Na drie
weken kiezen de kinderen een nieuw talent.

CROWDFUNDING JUDOLESSEN

IK GA OP REIS...

HELP APPIE OM ZIJN LEVENSREDDENDE

AFGELOPEN WEEK HEBBEN DE KINDEREN

...EN NEEM MEE. HET THEMA VAN DE

FUNCTIE TE REALISEREN

TIJDENS DE GYMLESSEN KENNIS GEMAAKT

AFGELOPEN PERIODEN TIJDENS DE

MET JUDO

GVO-LESSEN

Appie is een hond die ook naar school moet. En

Afgelopen week hebben de kinderen tijdens de

Op reis gaan en onderweg zijn, was het thema

niet zomaar een school maar een hele speciale,

gymlessen kennis mogen met Judo. De lessen

van de afgelopen periode in onze lessen. We

hij leert hier om aan te geven wanneer zijn

werden verzorgd door Alexander Baard. De kin-

zijn gestart met het spelletje ‘Ik ga op reis en

baasje medicatie moet. De eigenaar Luuk heeft

deren konden op echte judomatten hun eerste

neem mee’. Wat is onmisbaar en wat is wijs om

een tekort aan cortisol. Je lichaam geeft niet

lessen volgen. Bij judo ontwikkel je een brede

mee te nemen? Hierbij denken we niet alleen

vanzelf een signaal wanneer dit te laag is wat

motorische ontwikkeling, goede valtechnieken

aan materiële dingen.

voor een levensbedreigende crisis kan zorgen.

en wellicht het allerbelangrijkste vergroot het

Appie zal dus worden opgeleid om dit wel te

je zelfvertrouwen. Kinderen leren vallen en

We zijn op reis gegaan aan de hand van

kunnen ruiken waarna hij zijn baasje kan laten

opstaan, fouten maken mag want daar leer je

verhalen

weten dat hij medicatie in moet nemen. Deze

juist weer van. Alexander verzorgt judolessen

Door verhalen kun je groeien; ze kunnen je

actie kan je terugvinden op de site: www.geef.nl.

zowel in Numansdorp als in ‘s-Gravendeel. Op

inzicht of hoop geven, een spiegel voorhouden

13 december kunnen er kennismakingslessen

of je aanzetten tot een verandering.

gevolgd worden.

We hebben het verhaal van Abraham gelezen
die zijn vertrouwde omgeving verliet en op weg
ging naar een onbekende bestemming. Aan de
hand van dit verhaal hebben we gepraat over
vertrouwen en moed. In een andere les hebben

PERSONEEL

we ons verdiept in een psalm, die gaat over God
die voor ons zorgt. Hoe zorgen we voor elkaar
is een onderwerp wat we hierbij besproken
hebben.

Hoe leuk is het om meer te weten te komen over de
meesters en juffen? Leerlingen uit groep 8 gaan op

Wanneer noemen we iets een reis?

onderzoek uit en zullen de leerkrachten gaan interviewen.

We hebben nagedacht over de ‘reis’ in ons da-

Meester Igor Peters zal de aftrap doen!

gelijks leven. Wat komen we onderweg tegen?
De kinderen hebben persoonlijke verhalen aan

Wij zijn Ryan, Dani en Célest van groep 8. Wij wilden iemand interviewen die we nog niet zo

elkaar verteld. Hierbij hebben de kinderen hun

goed kennen, daarom hebben we gekozen voor meester Igor. Dit is zijn eerste jaar dat hij op

eigen belevenis in een knutsel opdracht laten

de Schelf werkt. Hieronder het verslag van het interview.

zien.

Meester Igor is de meester van groep 4/5. Hij is 27 jaar oud. Zijn hobby’s zijn zwemmen,

Bezoek kinderdankdienst

lezen, tekenen en gamen. Toen hij in groep 8 zat wilde hij boswachter worden, maar

Begin november zijn we met elkaar naar de

later wilde hij liever meester worden. Hij zou het niet fijn vinden om vaak in de regen

kinderdankdienst geweest, waar de kinderen

te lopen als boswachter. Hij is ook meester geworden door juf Adri (zijn moeder). In de

een korte sketch over op reis gaan hebben

pauze in groep acht speelde hij al meestertje.

uitgevoerd.

Meester Igor vindt de Schelf onder andere leuk doordat er veel meesters en juffen zijn.

We kijken terug op fijne lessen, waarin de

Hij vindt de leraren goed en hij vindt ze goed betrokken bij alles, ze halen alles uit de

kinderen heel betrokken met het thema bezig

kast voor de kinderen. Hij heeft voor deze baan gekozen, omdat het dichtbij is, het is

zijn geweest.

heel afwisselend, het is leuk om uit te leggen en het is een openbare school. De kinderen zijn heel zelfstandig, ze werken hard en ze zijn heel grappig. Meester Igor vindt

Met hartelijke groet,

geschiedenis het leukste vak om te geven. Hij zou graag een keer zelfstandig groep 5
les willen geven. Volgende maand interviewen andere leerlingen een andere leraar.

Gerdie de Bruin,
docent godsdienstig vormingsonderwijs
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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

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

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

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

