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“Een jaar waarin wij de aankomende festiviteiten
een andere vorm gaan geven en zeker niet voorbij
					willen laten gaan

Van de schoolleiding
Beste ouders/ verzorgers,

Nog even en jaar 2020 is voorbij en 2021 staat al klaar! Een jaar waarin wij de aankomende festiviteiten een andere vorm
gaan geven en zeker niet voorbij willen laten gaan. Het vraagt enige vorm van creativiteit van ons allen maar lukken gaat het zeker.
Zo werkt de Sint vanuit zijn huis maar ook bij

een positieve uitslag is. Het contact vanuit

ons op school. Op het podium in de school is

school met de GGD is nauw en hebben dus

zijn werkkamer ingericht. De kinderen nemen

regelmatig overleg. Het blijft een uitdaging

iedere dag een kijkje om te zien hoe hard de

om de bezetting op school iedere keer weer

Sint gewerkt heeft. Daarnaast is er in de kleuter-

rond te krijgen. Gelukkig kunnen wij het nog

gang een echte pakjeskamer ingericht. En wat

aardig opvangen maar het komt helaas ook

gebeurt daar toch steeds? Beide kamers zien er

voor dat er een klas thuis moet blijven. Hiervan

iedere keer weer anders uit...

wordt eerst het bestuur op de hoogte gesteld
alvorens de ouders gebeld worden. Wanneer

[ KIJK MEE BIJ ONS IN HET IKC

Op woensdag 2 december zal het

een klas thuis moet blijven, kunnen de kinderen

sinterklaasfeest gevierd worden op school. Dit

online hun schoolwerk doen. Op onze site kunt

jaar zal hij een andere aankomst hebben dan

u dan vinden hoe u bij de online programma’s

de voorgaande schooljaren. Hierover ontvangt

kunt komen.

[ NIEUWS UIT DE MR

Mocht u vragen hebben of wilt u overleggen

[ WIST JE DAT

[ ROTS EN WATER

u later meer informatie.
Helaas heeft het virus ons land nog aardig

dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

in zijn greep. Op school merken wij dit ook.

[ NIEUWS HVO

Het is fijn dat u zo transparant communiceert

Met vriendelijke groeten,

met ons er wanneer er binnen uw omgeving

Lisette van der Brugge

ONZE SPONSORS

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.

Kijk eens mee
bij ons in het IKC
Zoals u weet, biedt ons IKC meer dan alleen onderwijs.
Wij bieden een doorlopende speel-, ontwikkel- en leerlijn aan
kinderen van 0-13 jaar. De ontwikkeling van het jonge kind is hierin
heel belangrijk. Er is regelmatig overleg tussen leerkrachten van de
eerste groepen en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. We monitoren met elkaar de leerlijn en de ontwikkeling van
ieder kind. Zo spelen we in op de behoefte van het kind en bieden
we datgene aan dat het kind nodig heeft om verdere ontwikkeling
te stimuleren.
Zo kan het -in de nabije toekomst- voor komen dat kinderen van
de kinderopvang al eens meedraaien in groep 1 met een hiervoor
geschikte activiteit. En voor kinderen uit groep 1 die toe zijn aan een
volgende stap in hun ontwikkeling zijn er jaarlijks twee momenten
waarop een eventuele doorstroom naar een groep 1-2 plaatsvindt:
na de kerst- en na de voorjaarsvakantie.

Nieuws uit
de MR
Nog even en we weten wie ons nieuw
MR-lid is. Wanneer u nog niet
gestemd heeft, kunt u dit nog tot
vandaag doen. Laat u vooral horen!

Rots en water in groep 8
Groep 8 heeft de afgelopen weken veel aandacht besteed aan
het geven van complimenten aan elkaar. Door het geven van
een compliment, spreek je waardering uit over de ander. Dit

Wist je dat...

zorgt ervoor dat kinderen zich fijn voelen in de groep.

Groep 1a erachter is gekomen hoe de Sint aan de sleutel van de

Achstegroepers Veerle en Madelyn hebben een verslagje

school is gekomen.

gemaakt.
Er in groep 3 en groep 5/6 twee leerlingen zijn die een super
Groep 8 is een heel belangrijk jaar, maar het moet ook gezellig

gave pietendans hebben opgenomen.

zijn. Daarom hebben we al wel veel dingen gedaan om het gezellig te maken, zoals Rots en Water, complimentjes aan elkaar ge-

Er een sinterklaascircuit geweest is op school

ven, een ballonnentoren bouwen en we werken heel veel samen.

Hierin konden de leerlingen verschillende activiteiten doen zoals
kruidnootjes bakken, sinterklaasjes vouwen en nog veel meer.

We doen veel om het gezellig te maken in de klas. Dat kan je ook
wel zien. Het is gezellig in de klas. We geven elkaar ook compli-

Groep 8 bij de

mentjes. Iedereen heeft er vijf gemaakt en er in ieder geval drie ge-

kleuters heeft

kregen. Bijvoorbeeld over hoe iemand eruit ziet, zoals: “ Ik vind dat

voorgelezen.

je leuke schonen aan hebt”. Of over het innerlijk: “Je bent aardig/
behulpzaam/grappig”. We spelen altijd samen buiten. Zo doen we
basketballen, tien tellen in de rimboe of voetballen.
Zo maken we van groep 8 een topjaar!
Door: Veerle en Madelyn

NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs
In de lessen HVO gebruik ik vaak een

Met filosoferen leren kinderen kritisch

Groep 6 en7: thema KINDERRECHTEN

filosofische vraag als inleiding op een t

nadenken doordat zij hun antwoorden moet

Deze maand alweer 31 jaar geleden dat het

hema of als kern van het thema. Maar wat is

onderbouwen. Ook leren luisteren naar ande-

Kinderrechtenverdrag ondertekend werd. Met

nu filosoferen en waarom doen we dit?

ren (rekening houden met) en leren van een

de werkboekjes van Unicef hebben we ons

andere mening levert voordeel op.

hierin verdiept.

Filosoferen kun je vergelijken met een voetbaltraining. ‘Als je beter wilt leren voetballen dan

Groep 8: vrijheid van meningsuiting...

ga je trainen. En als je beter wilt leren naden-

Hoe doen we dat, rekening houdend met

ken, dan ga je filosoferen. Filosoferen betekent

elkaar? En, stel dat je een vette prijs wint: waar

dat je samen heel goed gaat nadenken over

besteed je dat dan aan en waarom? Keuzes

vragen waar meerdere antwoorden op moge-

maken en vooruitkijken. We hebben vooral

lijk zijn. Zo ontdekken kinderen wat hun eigen

plezierige lessen met elkaar. Tot een volgende

antwoorden zijn, maar ook hoe anderen den-

keer en dan na de kerstvakantie met groep

ken.’ We gaan niet zomaar in het rond zitten

Dat vinden we binnen HVO een belangrijk

3 erbij, ik verheug mij erop. Fijne december-

kletsen. We doen iets met een reden.

onderdeel van leren. Mijn rol als docent is

maand!

dus niet kennisoverdrachtelijk, maar uitnodiFilosoferen, het is een niet alledaags woord

gend te reageren op elkaar. Filosofie is vooral

Hartelijke groet ,

en roept mogelijk het idee op dat het iets

ervaren. Gewoon doen. Ook voor thuis zijn er

Beppie Jansen | HVO docent

moeilijks is. Dan is er de geruststellende me-

leuke ideeën, boeken en spellen. Bron: www.

dedeling dat er geen foute antwoorden zijn.

filosovaardig.nl.

Wilt u meer weten over HVO?
Kijk op www.hvoprimair.nl.

Dat geeft lucht! Maar dat betekent niet dat je
er van alles uit kan flappen. Elk antwoord kan

Met groep 4 en 5 thema NATUUR verkend

goed zijn, maar alleen als je redenering goed

Een tafel vol spullen: wat is wel/niet natuur?

is. Dus uitleggen waarom je iets vindt.

Filosofie kaartenspel als middel dit te onder-

Leerlingen helpen elkaar hiermee.

zoeken vinden de leerlingen erg leuk. En het
verhaal van de bramenplukker werd fantastisch nagespeeld! Stukje film bracht verwondering en respect voor onze omgeving. Wat geeft
natuur ons en wat doen wij op onze beurt voor
de natuur?

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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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

ONZE SPONSORS

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

