
Beste ouders/ verzorgers,
Regelmatig denk ik terug aan dat ene moment in maart 2020: de sluiting van alle scholen in Nederland. We zijn inmiddels een jaar 
verder. En gelukkig is ons IKC op dit moment open! Maar wat een impact heeft deze pandemie op ons allemaal. De uitdagingen 
volgen elkaar op. Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om u als ouders te bedanken voor de fijne samenwerking. 
Onze gezamenlijke transparantie is een voorwaarde om het virus buiten ons IKC te houden.

 
Een ander onderwerp gesprek in heel 
Nederland is de eventuele opgelopen 
achterstanden bij onze kinderen. Er komt 
een ‘Nationaal Programma Onderwijs na 
Corona’ om de mogelijke achterstand op de 
langere termijn op te vangen. Wij zijn in elk 
geval blij dat wij als IKC, maar juist ook de 
leerlingen, tijd en rust krijgen om te werken 
aan de didactische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van elke individuele leerling. 
Wij zien ook dat groepen kinderen zijn opge-
bloeid tijdens deze periode. Wij constateren 
dat het zelfstandig werken, de online lessen 
en een out-of-the-box lesaanpak een positie-
ve uitwerking heeft gehad.

Ieder kind heeft recht op een plek waar het 
zichzelf kan zijn en wij geloven dat je met 
ruimte én de juiste mensen om je heen tot 
ontwikkeling komt. En die plek, dat is ons 
IKC. Samen met u als ouders is het onze taak 
om te kijken naar de mogelijkheden van 
onze kinderen. En om hen te voorzien van 
de juiste tools om te werken aan eigenwaar-
de en zelfvertrouwen in deze veranderende 
maatschappij. De afgelopen weken is er 

binnen het gehele IKC extra aandacht 
besteed aan de sociale vaardigheden en 
groepsvorming. De zogenaamde zilveren 
weken. Een opvolging op de gouden weken 
die altijd direct na de zomervakantie plaats-
vinden. Als u meer wilt weten over onze 
aanpak en (les)methodes mag u hier altijd 
naar vragen. We nemen u graag mee in onze 
keuzes.

Tot slot: we zijn er nog niet. Maar voor 
nu vanuit ons team een groot dankjewel 
naar u: #samensterk.

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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         “Het zelfstandig werken, de online lessen en een  
           out-of-the-box lesaanpak hebben een positieve 
     uitwerking gehad.

 [ KIJK MEE BIJ ONS IN HET IKC 

 [ ROTS EN WATER 

 [ NIEUWS UIT DE MR

 [ WIST JE DAT 

 [ NIEUWS HVO



ONZE SPONSORS

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.

Ook adverteren in onze nieuwsbrief?



Gelukkig is ook de kinderopvang én de peuterspeelzaal 
weer geopend. Alle leeftijden zijn weer te zien en te horen 
binnen ons IKC: #ergfijn! 

En er is leuk nieuws te melden: (gezins)uitbreiding voor ons 
IKC! Peuterspeelzaal Klaverviertje hoort sinds kort bij onze 
peuterspeelzaal. Stichting Spelenderwijs  en Stichting de 
Hoeksche Kinderopvang zijn dit overeengekomen.

Ook voor onze instroomgroep 1a zijn veel aanmeldingen. 
Helaas mogen de peuters en kleuters nog niet integreren met 
elkaar. De huidige (erg) strikte regels beperken ons hierin. 
Uiteraard zijn wij er straks helemaal klaar voor en mixen we 
zodra het mag!

Ouders stellen vaak de vraag: maar hoe dan? Wat doen jullie 
dan? We illustreren het graag met een voorbeeldoefening en 
foto van groep 1/2c. 

*Winkelwagentje*
De kinderen maken tweetallen. Ze kiezen zelf met wie ze een 
tweetal vormen. Het voorste kind is de winkelwagen en het 
achterste kind ‘bestuurt’ het winkelwagentje met de handen op 
de schouders van het voorste kind. De opdracht is om dit 
voorzichtig te doen, maar duidelijk te leiden. Het wagentje 
luistert, voelt en ervaart waar hij heen wordt geduwd. Bij deze 
oefening draait het om vertrouwen op elkaar, verbinden met de  
 ander, samenwerken, leiden en volgen. Leuk 
 om thuis eens te proberen! Ook geschikt voor 
 volwassenen ;-).

Soms ben je een rots en soms ben je water. Door te oefenen en te 
praten met andere kinderen leer je om in te schatten wanneer je 
een rots kunt zijn en wanneer water. Op ons IKC merken we dat de 
periode na een schoolsluiting eigenlijk overeenkomt met de start 
in een nieuwe groep na de zomervakantie. Wennen aan school, aan 
het ritme, aan de leerkracht én aan elkaar. Steeds weer een nieuw 
proces van groepsvorming en het welbevinden en de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van de kinderen is hierin van groot belang. 

*nieuws*nieuws*nieuws*



Wist je dat...

Wij donderdag 1 april 
een paasontbijt 

hebben 
(geen grap!)

Er op de babygroep nog plek is?

De kleuters met het thema
lente werken.

#vierdelente

Er in groep 3
ECHTE piraten zitten.

Groep 4 de 
oppervlakte van het 

schoolplein 
heeft berekend 

met vouwblaadjes 
(en de omtrek 
met rietjes!) 

Leuk om thuis 
eens te proberen 

met de achtertuin!

De kinderen in groep 

5 en 6 gitaarles 

gehad hebben.

ER IN GROEP 6 EEN 
DOELENMUUR HANGT 

WAAROP STAAT WAAR ZIJ 

ALS KLAS TROTS OP ZIJN.

Er in groep 7 
fanatiek 

wordt 
geschaakt.

Er in groep 8 eigen politieke partijen zijn opgericht.



ONZE SPONSORS

www.kidspalace.nl 

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.

dagopvang • buitenschoolse opvang • peuterspeelgroep

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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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




