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“Wat ben ik blij dat we met elkaar - kinderen, leerkrachten, 		
pedagogisch medewerkers en ouders - blijven denken in kansen
					 en mogelijkheden!

Van de schoolleiding
Beste ouders/ verzorgers,

Een nieuwe INFO! In de tijd waarin fysieke ontmoetingen met elkaar schaars zijn, vinden wij het belangrijk om u
op andere manieren aan te haken en te informeren over het reilen en zeilen binnen ons IKC.
Alle kinderen gaan -gelukkig- inmiddels al weer

van dit jaar hebben wij als team onze visie

leerkrachten, pedagogisch medewerkers en

een tijd naar school en naar de opvang. Binnen

onder de loep genomen. De huidige visie is

ouders - blijven denken in kansen en mogelijk-

de groepen hebben we de eerste weken vooral

geschreven op de vroegere basisschool-

heden. Er kan veel niet, maar gelukkig weten

de nadruk gelegd om de realisatie van een

situatie en inmiddels zijn wij gegroeid naar een

we met elkaar de weg te vinden naar dat wat

goed pedagogisch klimaat. Dit noemen we ook

IKC. Binnen het IKC bieden wij faciliteiten voor

wél kan. Mijn dank daarvoor!

wel: de gouden weken. Op IKC De Schelf heeft

kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Het team

de sociaal emotionele ontwikkeling van kinde-

-leerkrachten en pedagogisch medewerkers-

Met vriendelijke groeten,

ren een belangrijke plaats binnen het onderwijs

heeft tijdens deze studiedag gedefinieerd waar

Lisette van der Brugge

en de opvang. Wij zijn van mening dat wanneer

we voor staan én gaan! We hebben de eerste

kinderen zich in een fijne omgeving bevinden,

stappen gezet richting een gezamenlijke -voor

waar ze zich veilig en prettig voelen, ze tot

het gehele IKC geldende- missie, visie en kern-

leren komen. De methode Rots en Water helpt

waarden. Op maandag 26 oktober geven wij

ons hierbij. U heeft uw kind(eren) er vast wel

een vervolg hieraan - onder voorbehoud van

eens over gehoord.

de corona ontwikkelingen - en uiteraard deel ik
de uitkomsten graag met u.

Vorige week is de CITO afgenomen. Op een an-

[ KIJK MEE BIJ ONS IN HET IKC

der moment dan iedereen gewend is en dat is

Onze tweede studiedag stond in het teken van

een bewuste keuze. Normaalgesproken wordt

de implementatie van de nieuwe rekenmetho-

de CITO in de periode voor de zomervakantie

de Wereld in getallen 5. Een externe reken-

afgenomen. Maar gezien de ontwikkelingen

adviseur heeft ons begeleid en tools aangereikt

rondom COVID-19 hebben wij ervoor gekozen

om zo het maximale uit de methode te kunnen

om de effectieve leertijd van dat moment te

halen. Ook hier is gekeken hoe de doorgaande

benutten en dus niet om de -schaarse-

lijn vanaf de kleuters tot en met groep 8 goed

beschikbare tijd te gebruiken voor de afname

kan worden ingezet. Gedurende het jaar

van toetsen.

hebben wij teambijeenkomsten waarin wij

[ KINDERBOEKENWEEK
[ ROTS EN WATER
[ VACATURE OUDERGELEDING MR
[ VEILIGHEID

verder in de methode worden geschoold.

[ NIEUWS HVO

se studiedagen. Ik krijg daar regelmatig vragen

Het is en blijft een bijzondere tijd waarin wij nu

[ GIGAKIDS TYPECURSUS

over en graag neem ik u mee in wat wij op

zitten. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen:

deze dagen doen. Tijdens de eerste studiedag

Wat ben ik blij dat we met elkaar - kinderen,

Als team hebben we gedurende het jaar diver-

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

Kijk eens mee
bij ons in het IKC
Dit schooljaar is de peutergroep van start gegaan naast groep 1a.
De eerste weken lag vooral de nadruk op het starten van de nieuwe
peutergroep. Goed om te zien dat er zoveel aanmeldingen binnen
blijven komen! De komende periode zal het verder vormgeven en
uitbouwen van de 0/ 1 groep.
Op 7 oktober jl. stond de open speelochtend gepland. Op deze
speelochtend konden aankomende peuters bij ons op het IKC
spelen. Helaas werden de maatregelen verscherpt waardoor het
niet geheel door kan gaan. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken
hoe wij dit ‘spelen’ middels een andere vorm kunnen aanbieden.

Kinderboekenweek
Afgelopen vrijdag was de laatste dag van de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is En toen... Dit thema verwijst naar de

Rots en water
na de coronaperiode

geschiedenis. Zo hebben de kleuters het over toen zij baby waren. Is
er een tijdmachine in de hoek gebouwd waarmee zij ‘terug’ kunnen
reizen in de tijd.
De middenbouw heeft een bezoek aan de bibliotheek gebracht
Bij binnenkomst gingen de kinderen via een tijdmachine ‘terug in
de tijd’. Nadat zij in de juiste tijd beland waren, hebben zij gerelateerde geschiedenis opdrachten gemaakt.
Ook is De Schelf bezocht door échte auteurs
Zij vertelden hoe het is om een schrijver te zijn. Op 1 oktober is de
onderbouw bezocht door Dieter en Ingrid Schubert. Zij hebben
onder meer Woeste Willem geschreven. De schrijver zijn in de
groepen langs gegaan en hebben daar ook ter plekke een samen
met de kinderen een verhaal ontworpen. Het verhaal werd direct

Zoals al eerder genoemd werd, besteedde iedere groep tijdens de

uitgetekend op grote vellen papier.

Gouden Weken extra aandacht aan het creëren van een fijne, veilige
sfeer waar ieder kind tot leren komt. Ook de Week tegen Pesten vond

Op 9 oktober bezocht Linda Dielemans onze school

in deze periode plaats. Burgemeester Bram van Hemmen bezocht

Zij heeft onder andere ‘De schaduw van de leeuw’ geschreven. Zij

in deze week onze school om met de kinderen over dit onderwerp

heeft een stuk voorgelezen in de centrale hal aan de groepen

te praten. Hij vertelde dat hij zelf vroeger gepest is, daarom zelf ging

5 t/m 8.

pesten en wat kinderen kunnen doen om pesten te stoppen.
Aan het einde van zijn bezoek deelde de burgemeester
#goedvoorelkaar-buttons uit. De Week tegen Pesten vindt niet voor
niets al aan het begin van het schooljaar, tijdens de Gouden Weken,
plaats. Door juist in de eerste weken van het schooljaar extra aandacht
te besteden aan dit onderwerp, kan pesten in de toekomst voorkomen
of sneller verholpen worden. Op die manier voelt ieder kind zich veilig,
komen zij met plezier naar school en komen zij optimaal tot leren.

Nieuws uit de MR

Beste ouders en verzorgers,

We hebben goed nieuws met betrekking tot het

De MR zoekt alsnog versterking! Helaas heeft

invullen van de vacature. We hebben een kandidate

onze nieuwe kandidaat alsnog afgemeld,

gevonden. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.

daarom zoeken we een nieuwe kandidaat die
ons namens de ouders komt versterken. Voelt
u zich betrokken bij de school en vindt u het
leuk om mee te denken met beleidsmatige

Vacature Oudergeleding
Medezeggenschapsraad (MR)

zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de
school, dan is de Medezeggenschapsraad (MR)
misschien wel iets voor u! Onze MR bestaat
uit 6 leden; 3 leden vanuit het personeel en 3
vanuit de ouders. Ieder lid van de MR heeft een
zittingsperiode van 3 jaar.

Voor de zomervakantie was er een kandidaat gevonden die op de plek van
Suzanne de Jong zou overnemen. Dit kon echter niet doorgaan waardoor de

Wat doet de MR?

vacature opnieuw uitgezet wordt. Hieronder vindt u de tekst.

De MR heeft een adviserende/ondersteunende
en controlerende taak. De MR heeft bij verschillende onderwerpen een wettelijk adviesen of instemmingsrecht. U kunt hierbij denken

Veiligheid

aan het schooljaarplan, de begroting, inhoud
van de schoolgids, leerlingenzorg etc. Wanneer er schoolbeleid vastgesteld of aangepast

				

Nu het weer onguur wordt, zien wij dat er

moet worden, wordt dit met de MR besproken.

				

meerdere kinderen met de auto gebracht

Zoals de ontwikkeling van het IKC of recent het

				worden.

onderwijs op afstand en de heropening van de
school. We vergaderen tenminste 6 keer per

				

Wilt u er alsjeblieft op letten waar u uw auto

schooljaar ’s avonds op school, tesamen (of

				

parkeert? Doordat er nu auto’s buiten de

deels) met de directeur.

				

parkeervakken staan, kan dit voor

				

onoverzichtelijke en onveilige situaties zorgen.

Meer informatie

				

We willen graag ieder kind veilig ontvangen op

Meer informatie vindt u ook op de website van

				school.

De Schelf: https://www.deschelf.nl/medezeg-

				

genschapsraad-mr/ en op de website van de

				

Alvast dank voor uw medewerking!

Hoeksche School https://dehoekscheschoolpo.
nl/organisatie/medenzeggenschap/.
U kunt ook altijd contact opnemen met één
van de MR leden (zie schoolgids p.23) of een
bericht sturen naar mrdeschelf@deschelf.nl
voor vragen.
Natuurlijk bent u enthousiast geworden en
wilt u zich kandidaat stellen voor de MR!?
Stuur dan voor 27 oktober a.s. een e-mail naar
mrdeschelf@deschelf.nl. Vermeld in uw bericht
uw naam en uw motivatie om deel te nemen
aan de MR. Bij meer aanmeldingen zullen er
verkiezingen worden gehouden. Daarover
wordt u na de sluitingsdatum geïnformeerd.
Wij zien uw reactie met belangstelling
tegemoet!
Met vriendelijke groet,
namens de Medezeggenschapraad
IKC De Schelf
Lennart van der Giessen en Danny Post

NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs
Wat heerlijk iedereen na de
vakantie weer te zien en te starten met
de HVO-lessen! Deze week aandacht voor
de ‘week van het Pesten’. Gelukkig doen
we dat meer dan eens per jaar en is het
een regelmatig terugkerend onderwerp.
Met groep 5 kozen we voor stellingen,
bijvoorbeeld ‘als je sterk bent wordt je niet
gepest’ en kwam de discussie onderling
goed op gang.
Groep 6 koos het hoofdstuk uit het boek
van Francine Oomen: hoe overleef ik
pesten. We kregen meer inzicht in welke rol
ieder heeft en wat de omgeving kan doen,
en met tips. Want zo besloten we: WE ZIJN
SAMEN AAN ZET!

Groep 4: welkom nieuwe HVO-ers! Wat een
leuke groep. Eerst maar eens kennismaken.
Vandaag het verhaal van Flits die graag iets
wil kunnen wat niet mogelijk is. Hij wordt
ermee gepest. Tenslotte komt hij tot de
ontdekking dat iedereen ergens goed in is.
Leuk thema om mee verder te gaan.
Groep 7 en 8 hebben als thema resp. TIJD
en PRIVACY. Iets tekenen wat jij erbij ervaart
en in groepjes kritische vragen
beantwoorden. Ga er maar aan staan. En dat
kunnen zij goed!

Na de herfstvakantie kunnen ook
leerlingen van groep 3 deel gaan nemen
aan de lessen GVO of HVO. U wordt hier
nader over geïnformeerd. Ik kijk er alvast
naar uit. Want ook op die leeftijd is er op
speelse wijze te werken aan ‘laten zien wat
je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar
wat een ander bedoelt’.
Hartelijke groet, Beppie Jansen,
HVO docent.
Wilt u meer weten over HVO?
Kijk op www.hvoprimair.nl

Verder ben ik blij met de nieuwe GVOcollega Sonja van Leeuwen. Veel succes
Sonja!

De eerste les start op vrijdag 30 oktober 2020
Vervolgens zijn de lessen op:
•

6, 13, 20, 27 november

•

14, 11, 18 december

•

8, 15, 22, 29 januari

•

Examen op 5 februari 2021

Na de herfstvakantie wordt er weer een typecursus gestart voor
kinderen van groep 7 en 8. Typen op de computer wordt steeds

De lessen worden direct na school gegeven

belangrijker. Voor school moeten kinderen vaak verslagen en

U kunt uw kind opgeven via school of via mijn e-mailadres

werkstukken maken. Door de cursus op school te geven, is leren

gigakidsrotterdam@gmail.com. Vermeld u in de mail dan de

typen makkelijker en leuker voor kinderen. Kinderen doen het

volgende gegevens:

samen en stimuleren elkaar.
•

de volledige voor- en achternaam van uw kind

Omdat je ook thuis veel moet oefenen, heb je thuis een computer

•

zijn/haar geboortedatum

met internet nodig.

•

op welke school en in welke klas uw kind zit

•

telefoonnummer waarop u bent te bereiken

De cursus bestaat uit 12 persoonlijke lessen van 45 minuten, waarbij

•

uw e-mailadres

kinderen met 10 vingers blind leren typen en er goed op de hou-

•

eventuele bijzonderheden waar ik rekening

ding en vingerzetting wordt gelet.

mee moet houden, bijv. dyslexie

Daarna volgt een examen en krijgen zij bij 100 of meer aanslagen

Heeft u nog vragen?

per minuut en (minder dan) 2% fout, een diploma. Voor kinderen

Neem dan contact opnemen met Carmencita Smaal via

met dyslexie is er een speciaal programma. De lessen vinden plaats

telefoonnummer 06 - 42 21 51 80 (na 17:00 uur) of via e-mail:

op vrijdagmiddag direct na school. Het cursusgeld bedraagt

gigakidsrotterdam@gmail.com.

€ 159,00 voor 13 lessen (inclusief examen).

GAAV!
WORKSHOPS

GAAV! workshops
Kunstbus
9.30 – 11.00

In samenwerking met Gemeente Hoeksche Waard en
Stichting de Kunstbus (www.stichtingkunstbus.nl) organiseert
team GAAV! op de BSO’s van de Hoeksche School
Kinderopvang workshops. De Kunstbus zal op al onze BSO
locaties een bezoek brengen! Alle kinderen zijn welkom! Ook
als je normaal niet naar onze BSO komt!
De workshops duren 1,5 uur per keer en kosten € 3,= per kind,
kinderen die op onze BSO’s zijn ingeschreven doen gratis
mee, maar ook alleen na aanmelding (via de BSO). Er zijn 5

LOCATIE
IKC De Schelf
Vlasstraat 5
3295 TM ‘s-Gravendeel

thema’s, elke workshop kan dus anders zijn!
Op 22 oktober komt de Kunstbus nog een keer naar IKC De
Schelf. De workshop begint om 9,30 uur Het thema tijdens
deze workshop is “werken met fietsbanden”.
Er kunnen maximaal 12 kinderen per keer mee doen. De
leeftijd is vanaf 4 jaar. Opgeven is noodzakelijk en kan via
gaav@ko-dehoekscheschool.nl
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u ons via gaav@kodehoekscheschool.nl bereiken. U kunt ons kantoor
telefonisch bereiken op 0186-650020 (voor aanmelden KDV
of BSO) en team GAAV! (voor vragen over de workshops) op
06-48422617 (Betske). Aanmelden is alleen via de mail
mogelijk.
Tot dan!

Opgeven en vragen via:
gaav@ko-dehoekscheschool.nl

ONZE SPONSORS

ONZE SPONSORS

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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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.

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL
EEN HELE FIJNE HERFSTVAKANTIE!
TOT DINDAG 27 OKTOBER.

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

