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“Zo bevordert creativiteit de nieuwsgierigheid,
fantasie, kritisch denken, het onderzoeken en
maken van opdrachten”

Van de schoolleiding
De maand februari is alweer bijna voorbij en is dan ook voorbijgevlogen! Deze maand stond in het teken van het afronden van de cito’s en
het houden van de tien minuten gesprekken.
Daarnaast wordt er bij ons op school ook heel

denken ontwikkelen. De creatieve vakken

hard gewerkt aan de creatieve vakken. Dit

worden middels een circuit vorm aangeboden.

vinden wij als school een ontzettend belangrijk

Dit kan de leerkracht niet alleen, wij hebben

onderdeel. Want naast dat het iets moois en

altijd veel hulp vanuit ouders. De betrokken-

tastbaars oplevert, worden er verschillende

heid vanuit u is echt ontzettend groot. Wij

vaardigheden gestimuleerd bij de kinderen.

vinden het belangrijk om dit nog eens extra

Zo bevordert creativiteit de nieuwsgierigheid,

tegen u te zeggen dat wij dit enorm waarderen!

fantasie, kritisch denken, het onderzoeken en

[ AFSCHEID JUF ELKE

maken van opdrachten en ideeën. Creativiteit

Ik wil u een fijne vakantie wensen en zie de

bouwt zich vaak verder op wat anderen

kinderen graag weer 2 maart terug op school.
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vaardigheden zoals reflecteren, samenwerken

Met vriendelijke groeten,

[ GEZONDE TRAKTATIE TIP

en het geven van feedback tijdens het creatief
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bedenken of maken, waardoor leerlingen
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AFSCHEID JUF ELKE
Juf Elke gaat helaas afscheid nemen van onze school. Zij heeft een andere baan op een vrije
school in Rotterdam gevonden. Gelukkig hebben wij de vacatureruimte intern met elkaar kunnen
oplossen. Hierdoor krijgen de kinderen ook een bekend gezicht voor de klas en kan de rust en
structuur zo goed als mogelijk bewaard blijven. Juf Anoek zal samen met juf Petra voor groep
1/ 2 A staan. Juf Jasmijn en juf Ellen voor groep 1/ 2B. Wij willen juf Elke heel veel succes wensen
in haar nieuwe baan!

Kijk eens mee bij
ons in het IKC
Het thema ‘hatssjoee’ is afgerond de baby/
peuters gaan ook werken aan het thema lente.
De peuters mogen dan ook meespelen bij de
kleuters in de bloemenwinkel, uiteraard onder
begeleiding!
Volgende week is het voorjaarsvakantie is de
BSO natuurlijk open. Daar zal een vakantierooster gedraaid worden en zal het thema

Een leuke gezonde traktatie:
de komkommerkrokodil
Wat heb je nodig:

Hoe je de traktatie maakt:

•

Een komkommer

Rijg de groente en het fruit aan de

•

Blokjes kaas

statéprikker. Snijd de komkommer in

•

Tomaatjes

de lengte een stukje eruit, dit wordt zijn

•

Blauwe bessen

bek. Prik alle satéprikkers ter versiering in

•

Satéprikkers

de komkommer en klaar is de krokodil!

Carnaval zijn.

Rots en water in groep 8
Geschreven door Marit, Xavana en Evelien
Op de Schelf doen we vaak Rots en Water

klas. Gym is ook goed voor de omgang met

onder andere groep 8. Dat houdt in dat we

elkaar want je werkt met gym veel samen of

verschillende situaties proberen en daar

je helpt elkaar om beter te worden. Veel ande-

een oplossing voor te vinden. We doen dit

re scholen doen geen Rots en Water en dat is

om een leuke sfeer in de klas te brengen.

jammer omdat je veel ruzies kan voorkomen

Zowel in de klas als met de gym.

door Rots en Water.

We doen sowieso elke feestdag iets met elkaar
bijvoorbeeld met Valentijnsdag. We hebben
nu lootjes getrokken en daarvan moet je een
positief gedicht maken en die draag je op Valentijnsdag voor aan de gene die op je lootje
stond. En met kerst hebben we samen de klas
versierd en opgeruimd. Door Rots en Water is
onze klas gezelliger geworden. We doen elke
week sowieso een keer Rots en Water in de

Even voorstellen
Senna Fortuin
ONDERWIJSASSISTENTE

WIE BEN IK?
Ik ben Senna en ben 17 jaar en ben erg sociaal en
behulpzaam. Ik vind het leuk om met kinderen te
werken en loop stage op de Schelf als
onderwijsassistente voor mijn studie die ik volg op het
Da Vinci college in Dordrecht. Zelf woon ik op
's-Gravendeel en ben dus erg blij met mijn stage plek
hier op de Schelf . Ik hoop veel ervaring op te doen en
nog meer te leren over het vak docent. Met de keuze
om onderwijsassistente te gaan studeren wil ik
uiteindelijk op de Pabo terecht komen. Ik kom op de
maandagen en dinsdagen stage lopen en ben
begonnen op 10 februari 2020 en zal er zijn tot 7 juli
2020. Als jullie nog iets over mij willen weten of vragen
hebben mogen jullie altijd naar mij toe komen als ik
aanwezig ben op de school.

Wist je dat...

Op woensdag 18 maart er een circuit georganiseerd wordt bij
de kleuters.
Mocht u het leuk vinden om mee te doen, kunt u zich opgeven bij
de juffen.
Er in groep 3 op woensdag 12 februari een letterfeest in de klas
was?
De kinderen moesten op zoek gaan naar de letters die in de school
verstopt waren. Het letterfeest wordt gevierd omdat alle letters aan
bod gekomen zijn, hoe knap is dat?!
Er in groep 4 en groep 4/5 ook hard gewerkt wordt in een
circuit.
Zo zijn er koekjes gebakken en wordt er geborduurd en gepunnikt.
Er in groep 5 kinderen zijn die hun zwemdiploma gehaald
hebben. Alle kinderen een korte presentatie hebben gehouden in
de klas over het aanprijzen van en dierentuindier. Er kinderen geridderd zijn omdat zij de riddertest bij geschiedenis glansrijk hebben
doorstaan.
Groep 7 hun eigen krant hebben ontworpen én geschreven.

Bij de kleuters het nieuwe thema ‘Lente’ zal starten na de

Dit was ter afsluiting van een thema bij taal?

voorjaarsvakantie.
In de gang zal een echte bloemenwinkel komen die feestelijk

Groep 8 het heeft over Anne Frank.

geopend zal worden samen met de kleuters.

En het niet alleen over Anne Frank gaat maar alle hoofdpersonen
die in haar verhaal terugkomen?

75 jaar vrijheid

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Leven in
vrede...het lijkt zo vanzelfsprekend, maar
dat is het niet. Onlangs werd deze
bijzondere foto opgehangen bij de ingang
van onze school, ter herinnering aan 75 jaar
vrijheid.

Personeel - interview
Iedere maand interviewen leerlingen van groep 8 een leerkracht. Van dit interview schrijven zij een verslag voor de nieuwsbrief. Deze
maand hebben Lex en Ian gekozen om hun eigen leerkracht te interviewen.
Hoi wij zijn Lex en Ian en wij zijn 11 en 12.

Hij is in het ziekenhuis in Dordrecht geboren

Als hij ander werk gaat doen dan zou hij wel

We hebben meester Mark Enterman

en hij woonde toen in Puttershoek met zijn

in het onderwijs blijven. Hij vindt dat er alleen

geïnterviewd.

zusje Joyce die nu 24 jaar is.

maar gezellige kinderen zijn, dat groep 8 een
gezellige groep is en er hard wordt gewerkt.

Hij heeft alle vragen beantwoord. Hij is 26 jaar

Hij vindt zijn werk leuk, omdat er leuke kinde-

Het is natuurlijk ook een belangrijk

en hij werkt al vijfenhalf jaar op IKC de Schelf.

ren zijn. Ze zijn heel eerlijk. Hij vindt les geven

jaar.

Hij heeft thuis geen huisdieren maar in de klas

heel leuk en zijn collega’s zijn aardig. Zijn

hebben ze vissen.

lievelingseten is hamburger met lekkere patat.

Rots en water
Na een maand waarin het thema “Respect” centraal stond, staat de maand maart in het
teken van “Vertrouwen in de ander”. Zeker in een Kindcentrum, waar ruim 250 kinderen
en veel personeel samenwerken, is het belangrijk dat je op elkaar kan vertrouwen.
Als je op jouw klasgenoten kan bouwen, voel je je veiliger en heb je meer plezier
in leren. We doen oefeningen waarbij de kinderen leren op anderen te bouwen, maar tegelijkertijd leren we ook hoe andere kinderen op jouw kunnen bouwen. Wat kan jij doen om te zorgen
dat kinderen jouw kunnen vertrouwen? Hoe straal je dit uit?
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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

