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“We ontvingen als school veel steun en begrip
vanuit u als ouders. Ons motto: ‘Goed voor elkaar’
werd letterlijk zichtbaar.

Van de schoolleiding
Beste ouders/ verzorgers,
Nog heel even en dan zit het schooljaar er weer op. Een schooljaar dat deze keer heel anders wordt afgerond dan voorgaande jaren.
Voor mij zit ook het eerste schooljaar op De Schelf erop. Ik kijk dan ook terug op een leuk, uitdagend en zeker enerverend jaar. Een jaar
waarin ik enorme betrokkenheid gezien en ervaren heb van u als ouder, van de leerkrachten en vooral van de kinderen.

Dit werd na 16 maart goed zichtbaar toen de

Hopelijk zal het tij sneller keren dan we nu

school dicht ging in verband met COVID-19. In

denken. Voor iedere groep is het een bijzon-

plaats van te mopperen en te klagen, ontving-

dere situatie, zeker voor groep 8. Maar ook hier

en wij als school veel steun en begrip vanuit u

zie je ons motto Goed voor elkaar terug, de

als ouders. Ons motto: ‘Goed voor elkaar’ werd

betrokkenheid en samenwerking met ouders

letterlijk zichtbaar. Door de situatie omtrent

uit de klas, de OR en leerkrachten is groot. De

het COVID-19 virus gaf het ons als team ook de

krachten worden gebundeld om de kinderen

ruimte om na te denken hoe wij het onder-

een zo gaaf mogelijk afscheid van hun basis-

wijs op afstand zo goed als mogelijk konden

schoolperiode te geven. Zo zal de eindmusical

vormgeven. Dit vraagt dan ook om buiten de

plaatsvinden in de bioscoop in Dordrecht, gaat

bestaande kaders te denken. We mogen dan

de afscheidsavond in aangepaste vorm door

ook oprecht trots zijn dat wij allen vooral in mo-

op school en hebben de ouders een eigen

gelijkheden dachten in plaats van problemen.

schoolkamp georganiseerd. Dank voor alle
inspanningen die gedaan zijn om dit allemaal

Gelukkig kunnen wij, sinds 8 juni, weer alle

met elkaar te regelen!

leerlingen op school verwelkomen, al is het
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helaas niet meer zoals ‘vroeger’. De leerlingen

Ook gaan de ‘reguliere’ zaken gelukkig gewoon

passen zich snel en goed aan de nieuwe

door. Zo is de formatie van volgend jaar rond,

situatie op school. Binnen ons team ‘went’ het

komen twee nieuwe leerkrachten ons team

ook steeds meer en zijn wij blij dat we weer de

versterken, is er uitbreiding bij de peuter-

kinderstemmen horen binnen de school. We

speelzaal en zal deze samenwerking worden

missen daarentegen wel de ouders binnen de

geïntensiveerd. Hierover kunt u verder in de

school, het praatje ‘s-ochtends of het contact

INFO lezen.

! WEBSITE VAN JUF DEMI

wordt die afstand gelukkig iets kleiner. Maar er

Met vriendelijke groeten,

! ROTS EN WATER

gaat echter niets boven het ‘echte’ contact.

Lisette van der Brugge

na schooltijd. Door de digitale mogelijkheden
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ROOSMARIJN
! AFGESTUDEERD
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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

Kijk eens mee
bij ons in het IKC
Graag willen wij de samenwerking tussen de kinderopvang en

los staat van de nulgroep. Daarnaast zal er een leerlijn worden

onderwijs intensiveren om ons Integraal KindCentrum (IKC)

ontwikkeld, waarin er een geïntegreerd aanbod komt voor peuters

verder inhoudelijk vorm te geven. Naast het ontwikkelen van een

en kleuters; ook wel de nulgroep. Er zal spelenderwijs aangesloten

pedagogische visie wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen van

worden om zo hun autonomie en persoonlijkheidsontwikkeling

doorgaande (leer)lijnen.

verder te ontwikkelen. Aan ons de taak om een ruimte te creëren en
te stimuleren waarin zij hun talenten kunnen ontdekken, het leren

Belangrijk hierbij is dat alle ontwikkelingsterreinen van kinderen

omgaan met anderen en opbouwen van een relatie met anderen.

aan bod komen en er een visie gevormd wordt op het ‘leren’ en ‘ontwikkelen’. Er zijn vele theorieën beschreven hoe kinderen optimaal

Zullen de peuters hele dagen in de klas van de kleuters zitten? Zeker

tot leren komen. En voor de meeste theorieën valt wat te zeggen.

niet. Het aanbod begint met bijvoorbeeld een uurtje per dag en zal

Het is belangrijk om een aanbod te ontwikkelen dat passend is bij

langzaam worden uitgebreid. Voor de groep zal zowel een pedago-

de kinderen van De Schelf.

gisch medewerker als een leerkracht staan.

Kinderen ontwikkelen zich binnen verschillende fases

Mag het kind nog gewoon ‘kind’ zijn en móet het geen dingen?

In de leeftijd van 0-6/7 jaar leren kinderen met name middels spel.

Uiteraard! Wij geloven juist dat kinderen tot leren komen dóór te

De jonge kinderen experimenteren waarbij spel een grote rol speelt.

spelen en hechten daar grote waarde aan. Daarom zullen wij voor

Hierin worden de eerste stappen gezet naar autonomieverwerving

hen een omgeving creëren die dat juist zal stimuleren. Het aanbod

en persoonlijkheidsontwikkeling. Van 6/7- 12 jaar verzamelen

voor peuters van 3 jaar die sociaal- emotioneel toe zijn aan de

kinderen expertise en kennis. Interesse en de betrokkenheid naar

volgende stap is momenteel summier. Voor deze doelgroep willen

de buitenwereld wordt steeds groter. In deze fase start het ‘formele’

wij ook een aanbod ontwikkelen zodat ieder kind in zijn of haar

leren. De nieuwsgierigheid en taalontwikkeling vormen een grote

behoefte voorzien en gestimuleerd wordt.

rol. Daarnaast worden de gewetensontwikkeling, de eigen verantwoordelijkheid en de morele waarden verder gevormd.

Binnen ons pand hebben wij de expertise vanuit de kinderopvang en onderwijs

Zoals u wellicht eerder heeft gelezen, zal er na de zomervakan-

Hoe mooi is dit dat wij in deze setting de handen ineen kunnen

tie een nulgroep ontwikkeld worden

slaan om zo een aanbod te ontwikkelen ten gunste van alle kin-

Graag wil ik u hier meer informatie over geven zodat het beeld wat

deren. Dat ieder kind op zijn plekje zit en zich binnen haar of zijn

een nulgroep inhoud duidelijker wordt. Schooljaar 2020-2021 zal

kunnen mag ontwikkelen. Want dát vinden wij op De Schelf het

de peuterspeelzaal met één groep worden uitgebreid, hetgeen

allerbelangrijkst!

vakantierooster 2020-2021

• de data voor de herfst-, kerst-,
voorjaars- en zomervakantie zijn
conform het vakantieschema
2020-2021 van het Ministerie
van OCW
• de vakantiedata zijn voor onze
scholen voor primair en
voortgezet onderwijs gelijk.

Personeel

Nieuws uit de MR

Dit schooljaar is het laatste jaar dat meester
Wim op De Schelf werkzaam zal zijn. Ook hebWe hebben goed nieuws met betrekking tot het

ben wij helaas afscheid moeten nemen van juf

invullen van de vacature. We hebben een kandidate

Jasmijn. Door het vertrek van beide collega’s

gevonden. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.

ontstond er vacatureruimte. Gelukkig, en zeker
in deze tijd, komen er twee leerkrachten in het
nieuwe schooljaar ons team versterken. Wij
heten Roosmarijn en Isabel dan ook van harte
welkom! Op de volgende pagina stellen zij

Geld van schoolreis
en schoolkamp

zichelf voor.

Helaas zijn wij dit jaar niet op schoolreis geweest vanwege de huidige omstandigheden.
Het geld dat u heeft overgemaakt blijft staan voor de schoolreis in schooljaar 2020-2021.
Voor de kinderen die nu in groep 7 zitten zal het bedrag verrekend worden met dat voor het
schoolkamp. Het geld van het schoolkamp van dit schooljaar zal worden teruggestort door
onze penningmeester.

Even voorstellen
Isabel

Even voorstellen
Roosmarijn

Beste ouders en leerlingen,

Beste ouders en leerlingen,

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn

Mijn naam is Roosmarijn Leideman, ik ben 25

naam is Isabel van der Boor en ik ben 21 jaar

jaar en kom uit Bleiswijk. Deze zomer verhuis

oud. Ik kom uit Dordrecht en ik ben deze

ik naar Dordrecht. Ik laat niet alleen mijn

maand afgestudeerd aan de pabo. Wellicht

ouderlijk huis achter, maar ook mijn huidige

hebben jullie mij al gezien op school. De

werk.

afgelopen weken ben ik aan de slag gegaan
in de verschillende kleutergroepen. Aankomend schooljaar zal ik dan

Vanaf komend schooljaar zal ik het docententeam van De Schelf ver-

ook les gaan geven aan de kleuters. Naast het lesgeven, vind ik het leuk

sterken. Ik heb voor De Schelf gekozen omdat ik op zoek ben naar een

om te sporten. Ik ben voornamelijk te vinden in het zwembad. Ook

nieuwe uitdaging. Ik heb er heel veel zin in om na de zomervakantie te

hou ik heel erg van het strand. ’s Gravendeel is nieuw voor mij, maar ik

starten met mijn nieuwe werk en ik hoop jullie snel allemaal in het echt

heb er enorm veel zin in.

te ontmoeten.

Rots en water

We moesten wel eerst afspraken maken om het goed te laten

voor de coronaperiode

verlopen. De afspraken waar ze zelf mee kwamen, waren:
•

Is het niet meer leuk dan stop hou op of au zeggen

•

Stoeien doe je met zijn tweeën

Stoeien

•

Bij een ongelukje zeg je “sorry”

In het woordenboek staat: ‘Voor de grap doen alsof je vecht’. Wij van

•

Haren en kleding pak je niet vast

groep 4A gingen stierenvechten of stierenstoeien. Het gaat als volgt:
De toreador houdt de armen over elkaar horizontaal voor de borst.

Het was even oefenen, maar het lukte uiteindelijk wel.

De stier probeert de armen van de toreador tegen diens borst te

Hoe sterk kan je staan of hoe soepel beweeg je mee.

duwen. De toreador vangt de acties van de stier echter soepel op door

Tijdens dit spel verbeelden de stier en de toreador de rots en het water.

voortdurend de kracht van de stier middels goed voetenwerk af te
buigen. Na enige tijd wisselen van partner, want iedere stier en iedere
toreador is anders.

Afgestudeerd

Website van juf Demi

Ook leerkrachten gaan gewoon nog naar ‘school’ aangezien wij nooit

Niet alleen onder de leerlingen is er veel talent ook onder de leerkrach-

uitgeleerd raken. Na een studie van twee jaar heeft Mark zijn Master

ten zijn er vele talenten aanwezig. Juf Demi heeft haar eigen website

Educational Needs (EN) in mei afgerond! Hij kan zichzelf nu gedrags-

ontwikkeld namelijk, liefdevoorleren.net. Hierin beschrijft zij haar passie

specialist noemen. In de formatie heeft u kunnen lezen dat hij één dag

voor leren. Leren in allerlei vormen, van elkaar, met elkaar, theorie en

in de week heeft waarin hij de zorgstructuur verder vormgeeft. Binnen

praktijk. Zij neemt haar lezer mee in haar digitale notitieboek en be-

de school hebben wij de didactische zorgstructuur, welke is ingericht

schrijft op een mooie manier haar ervaringen als startende leerkracht.

door Karin en Janet. Mark gaat zich bezighouden met het verder vorm-

Niet alleen leuk om te lezen maar ook heel leerzaam voor de lezer. Om

geven van de zorgstructuur op sociaal/ emotioneel gebied.

een idee te krijgen, heeft zij hieronder een column geschreven voor de
INFO. Ook kunt u haar volgen op instagram: @liefde.voorleren

WEER NAAR SCHOOL
Het is 8 juni, half acht ‘s ochtends. De kinderen van de Kinder-

anderen hebben gespeeld en hiervan geleerd. In groep 8 hoor

opvang druppelen met slaperige ogen binnen. Ergens in de

ik verhalen van kinderen die nieuwe hobby’s hebben ontdekt.

verte hoor ik de stofzuiger van de schoonmaakster die haar

Ze vertellen me hoe de crisis hen leert over verre landen en dat

vroege ronde doet. De afgelopen periode was bijzonder; na

ze het nieuws nu meer volgen dan eerst. Tuurlijk, de aanko-

acht weken van thuisonderwijs mochten we op 11 mei weer met

mende weken gaan we in alle groepen hard aan de slag om

halve klassen naar school. Tientallen uitdagingen hebben zich

achterstanden waar mogelijk weg te werken.

aangeboden. Voor alles werd een oplossing bedacht: lessen in
Teams, filmpjes, (t)huiswerk, voorverpakte traktaties en klassen

Toch zijn er zoveel andere vaardigheden die we de afgelopen

die gescheiden buitenspelen. Vandaag krijgen we een nieuwe

periode hebben geleerd, zoals: zelfstandigheid, doorzettings-

uitdaging; iedereen komt weer naar school.

vermogen, plannen en werken met computers. Vaardigheden
die niet in grafiekjes of tabellen staan, maar minstens even

In het lokaal van groep 1/2C staat een hele grote kring van

belangrijk zijn als de vakken waar de de komende weken nog

stoelen klaar, hier zitten straks vijfentwintig kinderen die het

keihard aan gaan werken.

heel spannend vinden om allemaal weer op school te zijn. Ik
vind het ook spannend; hoe zou het vandaag gaan? Kan ik elk

Het is 8 juni, 5 uur ‘s middags. De school is weer leeg. Een aantal

kind genoeg aandacht geven? Zou er thuis geoefend zijn met

leraren zijn nog aan het overleggen, ergens in de verte hoor ik

letters en cijfers? Hoe groot is de achterstand van kinderen nou

de stofzuiger van de schoonmaakster die haar lat
late ronde doet.

écht? Door de dag heen krijg ik de antwoorden op deze vragen

Vandaag heb ik de school weer op haar mooist gezien: vol,

en bedenk ik me iets wat ik al lang wist: kinderen zijn flexibel en

rumoerig en bruisend.
nd. Hier kunnen we de aankomende weken

vindingrijk. Sommige kinderen hebben veel thuis geoefend,

weer van genieten, ik heb nu al zin in morgen.

We hebben een aantal vragen gehad hoe je de Parro berichten als ongelezen kan markeren.
Dat gaat als volgt:
1.

Open Parro

2.

Onderaan in het menu kiest u voor het laatste icoontje. Dat zijn verticale streepjes met balletjes eraan

3.

Selecteer: Markeer alles als gelezen.

In uw scherm ziet u geen ongelezen berichten meer.

Rots en water
na de coronaperiode
Gouden weken 2.0
De afgelopen weken hebben er voor ons allemaal anders uitgezien en
iedereen heeft deze periode thuis anders ervaren. Ook bij de terugkeer
naar school hebben we ons allemaal weer opnieuw aan moeten passen. Uw kind kwam weer op school na een periode van thuisonderwijs,
ieder met een eigen ‘rugzakje’ aan ervaringen én in een ’nieuwe’ klas.
Als de groepssamenstelling verandert, kun je namelijk spreken van een
nieuwe groep. Dan zetten groepsvormingsprocessen zich opnieuw in
gang. Ook al zijn de kinderen al bekend.
Stoptikkertje is een leuk voorbeeld van een Rots en Water activiteit
Wij spreken op school dan ook opnieuw van ‘gouden weken’

(met minimaal lichamelijk contact) bij de kleuters, maar ook in de

Dit zijn normaal gesproken de eerste weken van een nieuw schooljaar,

hogere groepen nog steeds goed te doen.

waarin het groepsvormingsproces van start gaat en het begeleiden

•

is. We hebben in deze periode daarom extra aandacht besteed aan

•

Ben je getikt, dan ga je stevig staan, adem je rustig in en uit en tel
je tot tien. Daarna mag je weer meedoen.

de sociaal-emotionele ontwikkeling, door middel van Rots en Water
activiteiten. Want ondanks dat veel van deze activiteiten fysiek zijn en

Één kind is de tikker en probeert zoveel mogelijk kinderen te
tikken.

van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen extra belangrijk

•

Word je bijna getikt, dan kun je op tijd stevig gaan staan en voor-

contact tussen de kinderen een grote rol speelt. Zijn er ook voldoende

dat je echt getikt wordt, zeg je duidelijk stop, met je hand maak je

leuke activiteiten zonder lichamelijk contact (i.v.m. hygiëne en besmet-

het stop-teken. Je mag de tikker niet aanraken.

tingsgevaar) .

•

Je kunt dan niet getikt worden. Ook hier tel je tot tien en mag je
weer meedoen.

Ook nu we weer naar school gaan met de hele groep, zal er opnieuw

•

Kinderen leren met deze activiteit op tijd en duidelijk aan te

een verschuiving plaatsvinden in de groep en blijven we dus extra

geven dat ze iets niet willen ( zonder lichamelijk te worden).

aandacht besteden aan Rots en Water en de sociaal emotionele ont-

Grenzen stellen is dan ook een belangrijk onderdeel van

wikkeling in het algemeen.

Rots en Water.
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Ook adverteren in onze nieuwsbrief?
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.

Openbare basisschool “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

