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“Want dankzij deze opkomst en uw gulheid hebben
wij een bedrag van 1.075,45 euro opgehaald!

Van de schoolleiding
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. De maand januari staat vaak in het teken van goede voornemens.
Het ontstaan van het maken van goede voornemens gaat 4000 jaar terug. In deze tijd hadden deze betrekking op het
teruggeven van de geleende gereedschappen.
Nu anno 2020 nemen wij ons vaak de

in het teken van voorlezen. Op woensdag 22

welbekende onderwerpen als ‘gezonder leven’

januari jl. werd de Nationale voorleesdagen

of ‘meer sporten’ voor. Om dan vervolgens op

geopend met het schoolontbijt.

20 januari ook wel bekend als ‘blue monday’ tot
de conclusie te komen dat het toch moeilijk vol

Tijdens dit ontbijt werd er in iedere klas

te houden is. Hierin kunnen we een voorbeeld

voorgelezen. Ook kwamen er gastsprekers

aan onze kinderen nemen.

zoals vaders, moeders, opa’s en oma’s. Er is een
bezoek aan de bibliotheek geweest waarin er

Zo hebben wij het de afgelopen maand op

werd voorgelezen en er verschillende spelletjes

school ook over goede voornemens gehad

werden gespeeld. De voorleesdagen zijn

Opvallend is dat kinderen vaak een heel

bedoeld om het voorlezen aan kinderen die

concreet doel stellen zoals: “Ik wil mijn rekenen

nog niet kunnen lezen te stimuleren.

verbeteren” of “Ik zou graag naar de mavo
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willen” en “Ik wil de kruising van een goal

En dan nog een heel belangrijk

behalen met voetbal” . Daarnaast is er

onderwerp, de opbrengst van het

besproken hoe je dit voornemen dan ook kan

kerstconcert en de kerstmarkt

bewerkstelligen. Wat is daarvoor nodig vanuit

Allereerst wil ik u en de opa’s en oma’s

jezelf en hoe kunnen wij als leerkracht jou

nogmaals bedanken voor de grote opkomst.

wellicht in ondersteunen. Door op deze manier

Want dankzij deze opkomst en uw gulheid

in gesprek te gaan met kinderen willen wij ze

hebben wij een bedrag van 1.075,45 euro

verantwoordelijk en mede-eigenaar maken van

opgehaald!Dit bedrag zal overhandigd worden

hun gestelde voornemen.

aan Rotaract Club. Op deze manier kunnen wij
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heel wat kinderen blij maken dat zij op kamp
Naast het maken van goede voornemens is

mee kunnen!

er ook hard gewerkt want de cito periode
stond ook voor de deur

Met vriendelijke groeten,

Deze zijn bijna afgerond in alle klassen. Naast

Lisette van der Brugge

het harde werken stond de maand januari ook
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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.

agenda

Medezeggeschaps- Ouderraad (OR)
raad (MR)
De eerste MR vergadering van het nieuwe jaar

Je zou denken dat na de drukke december-

is geweest. Hierin is er onder andere gespro-

maand de OR het wat rustiger heeft. Niets is

ken over het bezoek aan de OR. De MR heeft

minder waar! Zo heeft de OR het ontbijt voor

voor de kerstvakantie een OR vergadering

de hele school verzorgd en zijn zij druk bezig

bijgewoond. Het doel was om elkaar te ont-

met het voorbereiden van De Koningsspelen

moeten en informatie uit te wisselen wat de

op 17 april.

OR doet en wat de taken van de MR zijn.

Kijk eens mee bij
ons in het IKC
Ook de baby’s en de peuters deden uiteraard
mee met de Voorleesdagen. Zo heeft de juf
van de peuterspeelzaal bij de kleuters voorgelezen en andersom. Ook is er onderling IKC
overleg waarin wij bespreken hoe de thema’s
die aan bod komen te doen laten aansluiten

Een leuke gezonde traktatie:
sneeuwpoppen van
kaas en een druif
Wat heb je nodig:

Hoe je de traktatie maakt:

•

Blokjes kaas

Zet drie blokjes kaas op

•

Druiven

een satéprikker en teken

•

Zoute stokjes voor de armen

op het bovenste blokje een

•

Eetbare kleurstof

gezichtje. Zet een halve druif

•

Satéprikke

als hoedje op de kaasblokjes.
Steek in het middelste blokje
aan de zijkanten de zoute
stokjes.

op elkaar. Op deze manier willen wij aan een
doorgaande (leer)lijn werken. Daarnaast zien
wij een grote groei wat betreft de aanmeldingen voor de peuterspeelzaal wat natuurlijk
heel positief is!

Wist je dat...

Er in groep 3 iedere week de kinderen werken in een circuit?
Onder begeleiding van ouders en de juf krijgen de kinderen
iedere week een andere creatieve opdracht die zij met elkaar
maken.
In groep 4 en groep 4/5 de kinderen brandpreventie lessen
hebben gehad van een brandweervrouw?
Hoe kan je brand voorkomen in en om het huis? De kinderen
hebben hierin handige tips gekregen. Wellicht heeft u dit van
hen terug gehoord.
Er kinderen uit groep 5 geld op gehaald hebben voor het goede
doel Dierenlot?
Dit hebben zij gedaan middels het ophalen van lege flessen.
Deze hebben zij ingeleverd en het bedrag aan Dierenlot
geschonken. Dat is nog eens samen werken voor een ander!
Er in groep 8 een interactie muurkrant gemaakt wordt?
Het thema van deze muurkrant zijn de vijf wereldgodsdiensten.

Wij echte koks in de kleuterklassen hebben?

Het doel hiervan is dat de kinderen samen informatie leren te

In de kleutergroepen is momenteel het thema ‘Kikker in de kou’.

verzamelen om vervolgens kritisch te kijken welke informatie

Aan de hand van het prentenboek van Kikker in de kou worden

belangrijk is. Daarnaast leren zij welke religies er zijn, welke normen

er allerlei lessen aangeboden. Zo wordt er in het boek soep voor

en waarden er binnen stromingen belangrijk zijn. Hoe verhouden

kikker gemaakt zodat hij het weer warm krijgt. De kleuters hebben

deze normen en waarden tot die van ons? Wat zijn de verschillen

ook soep gemaakt. Een lekkere verse groentesoep. Ik heb deze ook

en overeenkomsten?

geproefd en het was echt heel lekker en gezond.
Ze in de bovenbouw met spreekwoorden bezig zijn?
In onderstaande plaat zitten ze verborgen, lukt het u om ze
eruit te halen?

Personeel - interview
Hallo wij zijn Evelien en Suus uit groep 8. We doen een interview met juf Demi. Ze is 21 jaar.
Juf Demi heeft geen huisdieren, maar ze

geven. Als juf Demi les geeft vindt ze

wil graag een hond om lekker mee te wan-

geschiedenis het leukste vak waar ze veel

delen en om mee te knuffelen.

lessen zelf verzint. Als ze zelf de lessen mocht

Haar lievelingseten is voornamelijk Italiaans

indelen zou ze veel buiten lesgeven, veel

eten. Als ze haar hele leven nog maar één

geschiedenis geven, veel tijd besteden aan

heeft ons ook een verhaal vertelt over toen

soort snoep zou mogen eten, dan kiest ze

zowel gezelligheid maar ook voor hard

ze 5 jaar was. Juf Demi zei: “Ik vroeg ooit een

voor zoute dropjes. Haar hobby’s zijn muziek

werken.

keer toen ik 5 was aan mijn moeder ”Mama

maken, zingen, ukelele spelen, hardlopen en
leuke dingen doen met vrienden.
Juf Demi was 5 jaar toen ze juf wilde wor-

wat moet ik doen om juf te worden?” Mijn
Juf Demi zou erg graag naar Australië of

moeder zei dat ik eerst de HAVO en daarna de

Nieuw-Zeeland gaan, maar als ze maar op

PABO moest doen om juf te worden. Dat heb

vakantie gaat vindt ze het ook goed.

ik gedaan en toen werd ik juf.’’

den. Ze vindt IKC de Schelf een leuke school
en ze heeft er ook stagegelopen en daardoor

Ze geeft nu les in de bovenbouw en de

kent ze iedereen wel op deze school.

kleuters en als ze zou moeten kiezen dan

Ze vindt de meesters en juffen ook leuk en

zou ze dat niet kunnen.

gezellig om mee samen te werken. Ook vindt

Ze dacht eerst dat ze dat ze de bovenbouw

ze het leuk en fijn om zo veel dingen te doen,

het leukst vond, maar ze vindt de kleuters ook

zoals groep 8 en de kleuters les te kunnen

gezellig met alle verhalen die ze vertellen. Ze

Rots en water in groep 5
Geschreven door Meike en Teun groep 5A
Deze maand hebben we het in groep 5

(ontwijken). Het kind dat een stap naar achter

gehad over grenzen stellen. Voorbeelden:

doet heeft geen punt en de ander heeft 1

dat je duidelijk kunt zijn, aan kan geven

punt. Als je je handen opzij doet dan gaat

wat je wel/niet leuk vindt en dat je

je tegenstander naar voren en dan heb jij 1

duidelijk zegt dat je iets niet wil als

punt. Door deze oefening hebben we geleerd

bijvoorbeeld iemand iets van je af pakt.

dat rots en water bewegingen allebei even
belangrijk zijn!

Eerst hebben we met de klas een
kringgesprek gevoerd over grenzen stellen.
We hebben ook verschillende oefeningen
gedaan in het speellokaal. Hieronder zullen
we twee oefeningen even uitleggen.
Stop zeggen
Sta stevig op je benen met twee handen naar
voren, en zeg duidelijk “stop!”. De juf komt
steeds bij een paar kinderen checken of ze
duidelijk “stop!” zeggen en stevig staan.
Chinees kleven
Ga stevig tegenover elkaar staan en duw
elkaars handen tegen elkaar. Er zijn twee
soorten bewegingen: rots (duwen) en water

NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs
onderling en hierdoor een beroep op het
inlevingsvermogen.
Nu zijn we bezig met de volgende
onderwerpen.
Groep 4 - gevoelens
We maken gebruik van de mooie vis-tekeningen van Mies van Houdt en onderzoeken boos, bang, bedroefd en blij. En…wat
geluk nu eigenlijk is.
Groep 5 en 6 - burgerschap
We wonen met zoveel mensen op de
planeet aarde. Wat zijn de verschillen en wat
de overeenkomsten? We zijn nog lang niet
klaar…

Kinderrechten-verdrag
Al is het al bijna februari, toch een terugblik
op het thema van afgelopen november: het
KINDERRECHTEN-verdrag bestond 30 jaar!
Alle groepen (4-8) hebben hier aandacht
aan besteed. Wat een kind nodig heeft om
veilig en plezierig op te groeien en hoe
dit enorm verschilt in de wereld. Ook in
Nederland.
Er werd heel wat af gediscussieerd,
getekend, gefilosofeerd en uitgebeeld.
Leerlingen bepaalden wat voor hen HET
belangrijkste recht was en waarom. Met
dank aan Unicef voor het lesmateriaal.

Het nodigde ook uit om letterlijk in elkaars
schoenen te staan: wat weten we van
elkaar, waar liepen deze schoenen, en hoe
ziet het leven van de ander eruit? Diversiteit

Groep 7 en 8 - we kijken naar enkele
afleveringen van ‘wat zou jij doen?’ van
Human
Kinderen vertellen over hun dilemma en
leggen dit voor. Bijvoorbeeld Finn in de
film: hij draagt graag meisjeskleding. Het
onderwerp komt dan gauw op transgender,
homofiel zijn.
Hoe kijk jij daar naar en hoe ga je daar mee
om? Of twee broers met een gehandicapte
zus. De starende blikken van mensen zijn zij
soms zo zat. Hun zus hoort er bij zoals zij is
vinden ze.

Vandaag een begin gemaakt met
wereldgodsdiensten. Tenslotte is het
handig hiervan te weten om de ander
proberen te begrijpen en de dialoog vroeg
of laat aan te gaan.
Wat maakt het vak HVO geven nu zo
plezierig?
De leerlingen natuurlijk. Iedereen hoort
erbij. Ze zijn nieuwsgierig, stellen vragen en
ik vraag weer terug. Maar ook de school, ik
kom er graag. Fijne mensen op de Schelf!
Hartelijke groet, Beppie Jansen,
HVO docent.
Wilt u meer weten over HVO?
Kijk op www.hvoprimair.nl

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
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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

