
Beste ouders/ verzorgers,
Het einde van dit schooljaar komt steeds dichterbij en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. 
Onze (deels) nieuwe formatie voor schooljaar 2021-2022 is bijna rond en hierover zal ik u binnenkort informeren.

 
Veiligheid en kwaliteit
Onlangs heeft een aantal van u de ouder-
peiling ingevuld, waarvoor onze dank. Dit 
is een van de manieren om u te bevragen 
op diverse onderwerpen. Mede hierop 
baseren wij namelijk ons jaarplan. De din-
gen waar u tevreden over bent, zijn onder 
andere het veilige klimaat binnen ons IKC 
en de sterke pedagogische kracht in alle 
groepen. Het verbeterpunt dat u noemt, 
betreft onze informatie/communicatie. Een 
van de pijlers voor het nieuwe schooljaar 
is dan ook ‘communicatie’. Samen met u 
willen wij hierin stevige stappen vooruit 
zetten.

#reminder
Graag herinner ik u er nog even aan dat 
alle leerlingen op vrijdag 16 juli vrij zijn; 
het team heeft dan een studiedag.

Als u vragen heeft of over een bepaald 
onderwerp uit deze nieuwsbrief meer wilt 
weten: bel of mail mij gerust even.

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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         “Wij zijn als team onwijs trots op de behaalde 

               prestatie. De balans tussen toets en talent                     

                                                             vinden wij belangrijk. 

 [ WIST JE DAT 

 [ NIEUWS HVO 

 [ ROTS EN WATER IN GROEP 5/6

 

STUDIEDAGEN
vrijdag 15 oktober 
maandag 10 januari 
dinsdag 7 juni
vrijdag 8 juli



ONZE SPONSORS



• De kleuters werken met het thema ‘water’ en zij veel 
woorden hebben gezocht (én gevonden!) met de 
beginletter ‘w’;

• In alle groepen de EK poules gestart zijn?! Nederland 
scoort heel goed bij onze leerlingen ;-)… zouden ze 
echt gaan winnen?!

• Groep 3 het EK ook heeft gebruikt om de vlaggen en 
landen te leren?

• Er in groep 4 een maf-boekje gemaakt is? De  
kinderen weten nu alles over slapen en slaapplaatsen;

Wat waren we blij dat in mei eindelijk de lessen HVO weer 
doorgang konden vinden, al was het in ‘bubbels’. Eerst 
bijpraten natuurlijk, daarna meteen weer aan de slag!

FANTASIE: een filosofisch en inspirerend onderwerp om 
met groep 4 en 5 te onderzoeken. Het merendeel lijkt het 
maar saai als je niet zou kunnen fantaseren. En bedacht 
de groep, ‘niemand kan in je hoofd kijken… je denkt alles 
lekker zelf. Je kunt ook lekker dromen’. Maar het is ook al-
lemaal weer niet echt? Toch was er eerst geen vliegtuig en 
dacht men dat alleen vogels konden vliegen. Door verder 
denken, proberen en doorzetten kan fantasie werkelijk-
heid worden. Ook een oefening in creatief denken.

Het songfestival-lied namen we met groep 6, 7 en 8 
kritisch onder de loep: wat bedoelde Magrooy  te zeg-
gen met de tekst van zijn lied dan alleen de grapjes over 
broccoli? Van slavernij naar het nu van respect en begrip 
voor elkaar en vertrouwen op wie je bent en voor elkaar 
kunt betekenen.

We sluiten af met het onderzoeken we de betekenis van 
Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Ontmoeting aan de 
hand van strips en uitspraken van o.a. Nelson Mandela, 
Anne Frank. En HVO zou geen HVO zijn om de leerlingen 
zelf te laten onderzoeken en zich uit te spreken welke 
waarde zij hieraan hechten en waarom.

Mogelijk heeft u het al van uw kind gehoord...
ik ga met vervroegd pensioen. Het werk als HVO docent 
heb ik als geweldig boeiend en interessant ervaren. De 

• Groep 5 echte EK shirts ontwerpt;
• Groep 6 bezig is met het taalproject: ‘jungle’. Alle 

leerlingen mogen samen of alleen werken aan 
een onderwerp dat te maken heeft met de jungle. 
Bijvoorbeeld welke dieren er leven en hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat de jungle behouden blijft;

• Groep 7 crea les heeft met schroefjes en moertjes?  
Ra ra… wat o wat zullen zij gaan maken?

• Groep 8 heeeel druk bezig is met het  
oefenen van de musical!

leerlingen maakten groei door in zich durven uitspreken 
en hun mening geven, luisteren naar elkaar en meningen 
durven bij te stellen. En te weten dat je goed bent zoals 
je bent, ieder in zijn waarde. Ik ben trots op iedereen. 
Ook veel dank aan directie en team voor de zeer prettige 
samenwerking! Volgend schooljaar na de herfstvakantie 
komt Marlieke Fiere HVO geven, zij heeft al kennis 
gemaakt met Lisette van der Brugge en met groep 4. 
Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst en straks 
een hele fijne vakantie! 

Hartelijke groet, 
Beppie Jansen | HVO docent
Wilt u meer weten over HVO? Kijk op www.hvoprimair.nl
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Ook in groep 5/6 doen wij iedere week iets aan Rots en Water. Soms 
is dat een spelletje, soms een oefening of een opdracht. Samen of 
alleen. Om je te leren concentreren, keuzes te maken of voor jezelf 
op te komen en nog zo veel meer.

Pas geleden hebben we een spelletje gedaan. Eerst klassikaal met de 
hele groep, daarna in tweetallen. Iemand die wilde mocht vooraan de 
klas gaan staan en een houding aannemen die hij/zij prettig vindt. Hoe 
sta je voor jezelf stevig? Vervolgens krijgen we even de tijd om goed 
naar die persoon te kijken. Wat heeft hij/zij aan? Hoe staat hij/zij? 

Dan doet iedereen zijn ogen dicht. Degene die voor de klas staat verandert één ding. 
Iedereen doet zijn ogen weer open. Wat is er anders?  

Daarna deden wij ditzelfde in tweetallen. Je moet goed kijken naar elkaar, afspraken maken om 
het spel te kunnen spelen en het niet te moeilijk of te makkelijk maken. Best ingewikkeld dus!



- workshop -

summer
time

Jij en jouw zomervakantie in
balans! Tijdens deze workshop
brengen we alle ballen die jij
hoog te houden hebt in kaart

en zorgen we ervoor dat je deze
zomer heel relaxt beleeft ;-)

locatie:
datum:
tijd:
kosten:

in de Barn aan de Molendijk 61c 's-Gravendeel
3 juli 2021
10.00-14.00 uur
€ 35,- (inclusief koffie, thee en een lunch)
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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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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


