
Beste ouders/ verzorgers,
Waren de scholen eindelijk open, moesten er toch nog kinderen thuisblijven. Niet alleen bij ons, maar door het hele land zagen we 
leerlingen, complete groepen en soms zelfs hele scholen in quarantaine gaan. Ik blijf misschien in herhaling vallen, maar wat is dit een 
bijzondere periode. Dit gaat de geschiedenisboeken in! Het dagelijkse contact met ouders 
heb ik als heel prettig ervaren. In alle eerlijkheid werden klachten besproken en zorgen 
gedeeld. Met als gevolg dat wij als team snel en zorgvuldig konden handelen.

 Op dinsdag 20 en woensdag 21 april was 
het weer zover: alle kinderen in groep 8 
maakten de eindtoets. Op ons IKC nemen 
we de IEP eindtoets af. De IEP-toets meet 
vooral de lees-, taal- en rekenvaardigheid 
van de leerlingen. Dit is de laatste stap 
voordat de keuze voor het type vervolgon-
derwijs definitief wordt. 

Tot slot: Op maandag 10 mei is er een 
studiedag gepland. Het team gaat die dag 
aan de slag met de verdere IKC-ontwikke-
ling. De eerste stappen in dit proces zijn 
eerder in dit schooljaar gezet.

Voor nu rest mij u en uw kinderen een fijne 
meivakantie toe te wensen!

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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         “Het dagelijks contact met de ouders heb ik als heel prettig

             ervaren. In alle eerlijkheid werden klachten besproken 

     en zorgen gedeeld.

 [ ROTS EN WATER IN GROEP 4 & 6

 [ HULPOUDERS GEZOCHT

 [ WIST JE DAT

 [ ACTIVITEITEN MEIVAKANTIE
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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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Groep 4
Nederland is een land met veel water. Handig om te drinken 
en te gebruiken voor bijvoorbeeld de landbouw. Water is 
soepel en stroomt overal langs. Teveel is niet prettig dan 
overstroomt het land. Land is ook nodig om stevig te staan 
en geeft bescherming tegen het water.

Ze hebben elkaar nodig om goed te functioneren. Zo is het ook 
in groep 4. We hebben soepele “water” kinderen nodig en 
stevige ‘rots’ kinderen. Maar welk kind is nu wat en wanneer ben 
je dan rots of water? Tijd voor een test.

We verdelen de klas in twee groepen, elke groep staat aan een 
kant van het lokaal. Steek nu over naar de andere kant. Als water 
water tegenkomt gaan ze soepel langs elkaar heen. Komt water 
een rots tegen dan gaat het water er omheen. Maar als een rots 
een andere rots tegenkomt staan ze stil tegen over elkaar. Hoe 
ga je het oplossen? Welke rots gaat toch een stukje opzij. De 
oplossing die ze hadden was dat elke rots op zijn zij draait en 
zo langs elkaar schuiven. Het is allemaal een beetje geven en 
nemen.

Groep 6
In groep 6 zijn wij aan het werk met gedragsdoelen. Elke 
dag wordt er door de klas een gedragsdoel bedacht. De hele 
dag staat in het teken van dit gedragsdoel. Aan het einde  
  van de dag evalueren we het  
  gedragsdoel. Zijn we als klas het  
  erover eens dat we het doel heb 
  ben behaald komt er op de 
  agenda een krul.

  Is er voor de hele week krullen 
  verdient mogen de kinderen 
  grabbelen in de beloningsbak.

Yes, de beloning langer buitenspelen is getrokken. Die beloning 
wordt dan ook zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Wij als klas zijn super TROTS op de doelen die wij SAMEN 
hebben behaald. Moet je maar zien hoeveel wij al kunnen! 
Over de twee doelen: ‘grenzen aangeven’ en ‘we zijn positief 
naar elkaar’ zijn we het meeste TROTS!



STEEK NU UW HAND OP IN DE PARRO... 
EN LATER BIJ HET ZEBRAPAD
Gezocht: 22 hulpouders!
De werkgroep School op Seef is op zoek 
naar 22 mensen die willen helpen met veilig 
oversteken. U wordt verkeerscoach: Zonder 
spiegelei, maar mét veiligheidshesje. Voor 
een proefperiode van maandag 17 mei tot 
en met donderdag 15 juli hebben wij uw 
hulp hard nodig!

Hoe het werkt?
In de Parro-agenda gaat u naar de datum 17 
mei. Hier kunt u zich aanmelden voor een 
dag, een tijdstip en een zebrapad. U meldt 
zich aan voor de gehele proefperiode van 
maandag 17 mei tot en met donderdag 
15 juli 2021. U staat dan dus elke week op 
dezelfde dag én tijdstip bij het door u 

opgegeven zebrapad. Kunt u onverhoopt 
een keertje niet, dan zorgt u zelf voor 
vervanging. Dat kan en mag iemand zijn 
vanaf 12 jaar. Wij gaan er vanuit dat u zelf 
kan inschatten of iemand dit kan!

Wij rekenen op u!

Alvast hartelijk dank namens de 
werkgroep School op Seef,

Wendy Smedeman | moeder van Ivy 
uit groep 4 en OR lid
Wil Snijders | organisator fietsveiligheid 
School op Seef
Moos Speelman | leerkracht groep 4  
en MR lid

Wist je dat...

Onze kleutergroepen hebben meegedaan aan de Nationale 
Buitenlesdag op 13 april? De bibliotheek juf heeft de leerlingen 
voorgelezen en daarna hebben zij met elkaar een speurtocht op het 
plein gedaan.

In de groepen 3 échte kunstenaars zitten? De afgelopen weken 
was het thema in deze groepen: kunst. De leerlingen hebben met 
heel veel verschillende materialen gewerkt en de meest prachtige 
kunstwerken gemaakt van onder andere klei, krijt en verf. Benieuwd 
naar het volgende thema? Dat is net zo leuk en afwisselend, 
namelijk: dieren!

Groep 4 een heus kookboek heeft geschreven? De titel dekt 
de lading: “Het grote kookboek van de lekkerste, gekste en vieste 
recepten.” Heeft uw kind thuis al een recept voor u gemaakt?

Er echte ridders in groep 5 zitten… Tijdens de geschiedenisles 
veranderden de leerlingen in schildknapen. Zij moesten 
verschillende opdrachten uitvoeren om de titel “ridder” te 
verdienen.

Dat groep 5/6 dol is op de lente? Ze hebben prachtige 
voorjaarstekeningen gemaakt. En ook heel leuk: de leerlingen 
hebben de paastakken op het plein in de grond gezet; de takken 
worden elke dag netjes verzorgd. Zo hebben wij volgend jaar onze 
eigen paastakken.

Groep 6 onlangs genoot van een heel leuke spelletjesmiddag? 
Zij hebben eerder dit schooljaar doelen bepaald met elkaar inclusief 
de beloning voor het behalen van de doelen: een spelletjesmiddag! 
#doelbereikt

Groep 7 (eindelijk) weer helemaal compleet is! Superfijn dat 
iedereen er weer is! Een halve klas is geen klas ;-)…

Groep 8 de musical voor dit jaar heeft uitgezocht?! Whoohoooo... 
Spannend! Wat voor musical zal het zijn? De titel zegt vaak al heel 
veel… #comingsoon
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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.

Ook adverteren in onze nieuwsbrief?



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




