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“Wij zijn als team onwijs trots op de behaalde
prestatie. De balans tussen toets en talent

Van de schoolleiding

vinden wij belangrijk.

Beste ouders/ verzorgers,
Nog maar een paar weken en dan is het schooljaar voorbij! De afgelopen weken waren druk en vooral heel spannend. Groep 8 heeft in april
de eindtoets IEP gemaakt en recent hebben we de uitslagen ontvangen en gedeeld met de leerlingen en hun ouders. Wij zijn als team onwijs
trots op de behaalde prestatie. De balans tussen toets en talent vinden wij belangrijk.

Naast kwalitatief onderwijs vinden wij
het belangrijk dat ieder kind zijn of
haar talenten kan ontwikkelen. Durven
experimenteren, ervaringsgericht leren,
talentontwikkeling en ook kritisch kunnen
denken en de juiste vragen weten te
stellen, is volgens ons wat onze nieuwe
generatie nodig heeft. Al deze facetten zie
je terug in ons IKC.
Het komende schooljaar 2021-2022 zullen
de gelden vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) worden uitgekeerd.

De overheid heeft een ‘menukaart’ met
interventies samengesteld. Als school
maak je de keuze voor een interventie en
daar werk je dan gedurende het schooljaar
aan. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar
is, stelt ons als IKC in staat om het onderwijs maximaal te optimaliseren, zowel
op didactisch- als op sociaal emotioneel
gebied. Momenteel wordt er een
zogenaamde schoolscan gemaakt waarop
een analyse op basis van kwaliteit en
kwantiteit volgt. Wij maken uiterst
zorgvuldig de balans op en we gaan voor

een duurzame aanpak en invulling. Op
een later moment informeren we u graag
hierover.
Voor nu: veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge

[ WIST JE DAT
[ ROTS EN WATER IN GROEP 4 & 6
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Wij slaan de
handen ineen
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Konnegonda van Leenen
Verbruggestraat 38
06 22446434
info@gastoudergonda.com
www.facebook.com/gastouder.
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Kinderopvang de Kreekels
Groene kruisstraat 29
3295 AH ‘s-Gravendeel
06 51504 800
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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

Wist je dat...
Er in groep 4 is geleerd hoe je een mening kan geven?
En hoe je je mening kan toelichten: Waarom is dit
eigenlijk je mening?
De kleuters zijn begonnen met een nieuwe thema:
vervoer en verkeer? Ze hebben inmiddels al een
tankstation en meerdere auto’s gebouwd van blokken.
Deze week staan de verkeersborden op het programma!

De groepen 5 en 6 zich hebben ondergedompeld in
de wereld van beeldende kunst? Zo hebben de kinderen
tijdens een speciale gastles geleerd hoe je kan tekenen
door middel van arceren.

Er in de groepen 3 gesproken is over puzzelstukjes die
een puzzel vormen? De leerlingen hebben geleerd dat
zij allemaal een stukje van de puzzel zijn en dat iedereen
nodig is om er een mooi geheel van te maken. Misschien
heb je de zelfgemaakte (reuze)puzzel al aan de wand zien
hangen?

Er in groep 7 een heuse kletspot is gemaakt? Een pot vol
met briefjes met stellingen én vragen: eerlijk antwoord
geven - in een groepje - is verplicht ;-)

Lockdown, vrije dagen en instroom van nieuwe leerlingen! Eindelijk is de situatie een beetje gestabiliseerd.
Dit alles maakte het lastiger om het proces van groepsvorming te starten. Maar als we de groep nu met elkaar
bezig zien, mogen we toch zeggen, dit is een groep!
We spelen met elkaar en delen veel samen. Dit is niet
altijd makkelijk voor 4 jarige kleuters, maar het lukt onze
kanjers over het algemeen goed. In de kring naar elkaar
luisteren, speelgoed delen, op je beurt wachten, elkaar
helpen als dat nodig is, elkaar troosten bij verdriet. Een
greep uit de sociale vaardigheden waar onze nieuwe
leerlingen tegen aan lopen als zij in een groep starten.
Onze 4 jarigen laten zien dat, dat heel gewoon en
vanzelfsprekend is. Wij zijn mega trots op onze
groep!

Groep 8 volgende week op kamp gaat:
#coronaproofopkamp!
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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.

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

