
De laatste schoolweek van 2019 is aangebroken en dan op naar het nieuwe jaar! Zo zijn ook mijn eerste 100 dagen verstreken. Dit 
begrip komt van president Roosevelt die ten tijde van de crisis in 1933 vele wetsvoorstellen, tijdens zijn 100 dagen, indienden bij het 
parlement. Waarvoor zijn deze 100 dagen voor mij belangrijk?

Bij de start van een nieuwe baan in een nieuwe 

organisatie vind ik het belangrijk om het team, 

de leerlingen en de ouders te leren kennen. 

Door met elkaar in gesprek te gaan, zonder 

waardeoordeel, kom je erachter wat eenieder 

beweegt. Daarin de cultuur te ervaren die er 

binnen De Schelf maar ook binnen de Stichting 

Hoeksche School is. Op deze manier wil ik en 

kan ik het verleden met de toekomst verbin-

den. Daarnaast geeft het mij een beeld hoe wij 

als team werken aan de ontwikkeling van de 

kinderen. Vanuit mijn analyse zie ik een gepas-

sioneerd team die proactief onderwijsideeën 

bedenken en uitvoeren. Daarnaast is er een 

grote diversiteit aan talenten binnen het team. 

Om deze talenten optimaal te kunnen benut-

ten, zal er in tijd gefaciliteerd moeten worden. 

Ik zie hier voor mijzelf dan ook de rol om dit te 

verzorgen. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar wat 

komen gaat, waarin wij als team onszelf blijven 

ontwikkelen om het onderwijsaanbod zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

Als ik terugkijk naar afgelopen maand 
stond en staat deze in het teken van feest
Zo hebben wij 4 december jl. Sinterklaasfeest 

gevierd. Dat was echt een topfeest! Op 4 

december hebben de kinderen, voordat Sint 

aankwam op school, een filmpje gezien. Hierop 

was te zien dat de Sint en de pieten de school 

in de avond op 3 december hebben bezocht. 

De Sint deed een powernap terwijl de pieten 

in de klas aan het feesten waren. En.....dat er 

na afloop een piet vergeten was mee te gaan 

met Sinterklaas. Die kwam op 4 december 

tevoorschijn uit het washok. Zij kon gelukkig 

weer herenigd worden met Sint en de andere 

pieten. In de bovenbouw hebben de leerlingen 

veel aandacht besteed bij het maken van de 

suprises. Dit waren echt ware kunstwerken. Het 

was echt een zeer geslaagde ochtend!

Afgelopen donderdag 19 december werd 
het kerstfeest gevierd
In de ochtend werd aandacht besteed aan 

het optreden voor de opa’s en oma’s. Aan het 

begin van de avond was er het kerstdiner in 

de klas voor de kinderen. De ouders konden 

tijdens het wachten een hapje en een drankje 

nuttigen bij onze kerstkramen. Dit kon nadat zij 

bonnen hadden gekocht. Alle opbrengsten van 

de bonnen en de donatie bij het kerstconcert 

gaat naar het goede doel binnen de Hoeksche 

Waard namelijk: Rotaract Club. Als club orga-

niseren zij een kinderkamp voor kinderen die 

door uiteenlopende omstandigheden zelf niet 

op vakantie kunnen gaan.
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         “Als ik terugkijk naar afgelopen maand 
 stond en staat deze in het teken van feest! 

Iedereen die geholpen heeft met zowel 
het organiseren van het Sinterklaasfeest 
als het Kerstfeest, wil ik bedanken. Mijn 
complimenten, het was echt een waar 
spektakel!

Ik wil u hele mooie feestdagen wensen en een 

goed nieuwjaar. Graag tot in januari 2020!

Met vriendelijke groeten,

Lisette van der Brugge
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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 

GRENZEN AAN GEVEN EN GRENZEN AANVOELEN!
De komende periode brengen we tijdens de rots en waterlessen 
dit thema onder de aandacht. We werken in alle groepen aan 
het stellen van grenzen en het aanvoelen van grenzen.

Wanneer is iets een grapje, een plagerijtje of echt pesten? Wat is 
het verschil tussen plagen en pesten? Zelfs volwassenen vinden het 
soms lastig om te beoordelen waar die grens ligt. Wanneer is het tijd 
om een grens te trekken en dan aan te geven dat je het niet meer 
leuk vindt? Er zijn verschillende en bruikbare manieren om dit aan 
te geven.

We leren de kinderen niet alleen hun eigen grenzen te ontdekken, 
maar ook de grenzen van een ander. Hoe kan je aan de ander zien 
dat diegene jouw handelen of jouw grapje niet meer leuk vindt?
Met praktische oefeningen gaan we hier tijdens de rots en water 
lessen mee aan de slag. En tijdens de dagelijkse praktijk komt dit 
thema ook steeds weer terug.n!

LET S PLAY
BAS K ETBA LL

’

Rots en water in groep 1/2c
In groep 1/2 komen de kinderen voor het eerst in aanraking 
met Rots en Water. De kinderen zijn inmiddels steeds meer 
vertrouwd hiermee. 

Bij dagelijkse bezigheden in de klas, komen we steeds meer terug 
op wat we bij Rots en Water hebben geleerd. We weten dat je soms 
Rots en soms Water bent en dat je beide kwaliteiten nodig hebt. 
Rots om stevig te staan en voor jezelf op te komen. Water om samen 
te werken, soms mee te bewegen met een ander en om vrienden te 
maken.

We oefenen steeds vaker tussendoor om even te ‘gronden’. Door ste-
vig te gaan staan en even diep adem te halen, kun je daarna weer 
fris verder met waar je mee bezig bent.

Wist u dat we dit in groep 1/2 c doen als een boom? Stevig met je 
voeten (wortels) in de grond en met takken die meebewegen in de 
wind. Vraag uw kind er thuis maar eens naar.
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ouderraad
bedankt!
De afgelopen maand is de OR nog harder aan het werk dan 
normaal. Zij verzorgen zowel het Sintfeest als de kerstviering. 
Hierbij wil ik hen nog eens super bedanken voor het regelen 
van alle evenementen!

Zoals in de vorige INFO stond beschreven, is het de bedoeling 
dat er een gezamenlijke pedagogische visie komt en een door-
gaande lijn. 

De feesten worden al samen gevierd. Zo hebben de baby’s en de 

peuters meegedaan met de Sinterklaasviering en bezocht de Sint hen 

ook op de opvang. Daarnaast hebben de peuters meegedaan met het 

pepernoten bakken. Tijdens het kerscircuit hebben de peuters mee ge-

knutseld aan de kerstgroet. De oudste kleuters hadden een peuter als 

maatje tijdens deze ochtend. Ook met het kerstconcert zal de opvang 

van de partij zijn en zijn de opa’s en oma’s meer dan welkom! 

Kijk EENS mee bij 
ons in het IKC
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Personeel - interview
Hallo wij zijn Kyano en Lily uit groep 8 en wij hebben juf Petra geïnterviewd.

Wie is juf Petra?
Juf Petra is 33 jaar en woont samen met haar 
man Stephan in Oud-Beijerland zonder huis-
dieren.  Wat ook leuk is om te weten is dat juf 
Petra vroeger al juf wilde worden
 
Juf Petra en de scholen
Juf Petra heeft 7 jaar geleden al op de Schelf 
gewerkt, als invaljuf bij de kleuters. En ook 
nog op een school in Eindhoven en in 
Rotterdam. Nu werkt ze hier nog maar 1,5 jaar.
Ze is hier terug gekomen door juf Janette en 

door juf Sylvia. Op de schelf heeft juf Petra het 
heel erg naar haar zin
 
Dagen per week
Ze werkt bij de kleuter omdat ze die heel leuk 
en af en toe een beetje ondeugend vindt.
 
Collega’s
Juf Petra vindt haar collega’s heel aardig en 
fijn om mee te werken. Ook de directrice vind 
ze aardig en fijn om mee te werken.

De kinderen
Juf Petra heeft nu groep 1/2 c
Het leukste vak van school vindt ze de kring.

Er heel veel kinderen uit groep 1/ 2c hun zwemdiploma hebben 
gehaald afgelopen week?
Sommige hebben zelfs al hun B-diploma. Er kan dus veel 
gezwommen worden deze vakantie!

Wist 
je 
dat...

De onderbouw afgelopen week een kerstcircuit hebben gehad 
en daarin mooie kerstgroeten hebben gemaakt? 
Deze kerstgroeten gaan naar de oudere mensen in de wijk. Deze 
kerstgroet gaan zij onder begeleiding van ouders donderdag 19 
december brengen. Ouders die meelopen, dank daarvoor.

Wij een leerling op school hebben die op bezoek bij 
de Koningin geweest is!
Jamiro uit groep 8 is in oktober op bezoek geweest bij Koningin 
Maxima om zijn muzikale talent te laten horen en zien. Jamiro kan 
namelijk erg goed accordeon spelen. Dit is opgenomen en 
afgelopen weekend uitgezonden op de televisie.

Woensdag 18 december gaan wij met de heel groep 8 naar de 
IJsselhallen in Zwolle voor het Kerstmuziekgala 2019.
Het gala staat in het teken meer muziek in de klas te promoten. 
Muziekonderwijs draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de 
kinderen. Tevens werd dit gala opgenomen en zal op 22 december 
om 21.30 uur worden uitgezonden op NPO 1. Naast het bijwonen 
van het gala was het allerbelangrijkste natuurlijk om Jamiro aan te 
moedigen bij zijn optreden. En wat heeft hij dat goed gedaan, super 
trots op hem!
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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.

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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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

TEAM IKC DE SCHELF WENST U HELE MOOIE DAGEN!!


