
Beste ouders/ verzorgers,
Het heeft even geduurd maar hier is dan de nieuwe INFO! Wat kunt u verwachten? In de INFO blikken wij 
terug naar wat er op school geweest is en kijken wij ook graag vooruit naar wat komen gaat. Dit gaan wij 
doen middels de vaste rubrieken namelijk:
 

• Van de directie
• Agenda
• De Schelf leert door
• Kijk mee op ons IKC
• Rots en Water
• The Schelf’s got Talent
• Kinderpraat
• Wist je dat...

Terugblik
Graag blik ik even met u terug naar mei 
2019, de maand waarin wij veranderden 
van een Openbare Basisschool (OBS) naar 
Intergraal Kindcentrum (IKC). Daardoor 
zaten er twee organisaties in één gebouw 
namelijk onderwijs en kinderopvang. 
Het is zowel fijn voor u als ouder om alles 
onder één dak te hebben en ook fijn voor 
het kind. Die is bekend met de omgeving 
en herkent de mensen die er werken, dat 
voelt prettig en is vertrouwd. Zo creëren 
we voor het kind een doorgaande leerlijn 
van 0 t/m 13 jaar. 

Nieuwe kernwaarden
Om van twee organisaties één te maken 
en een doorgaande lijn te bewerkstelligen, 
zijn wij tijdens de studiedagen als 
IKC-team bij elkaar gekomen. Wij zijn 
begonnen om de bestaande waarden 
Netjes- Aardig- Rustig- Samen te 
evalueren. Daarbij hebben wij onszelf 

de vraag gesteld of deze waarden nog 
passend zijn binnen de context van een 
IKC. Onze focus ligt niet meer alleen op 
het verzorgen van onderwijs maar wordt 
nu breder getrokken. Dat vraagt om 
op een andere manier te kijken naar de 
maatschappelijke rol die we als IKC willen 
vervullen. 

Waar wij als IKC voor willen staan vertaalt 
zich in de volgende waarden:  
• Trots
• Creatief
• Samen
• Vertrouwen

Wij leren kinderen trots te zijn op zichzelf 
en in op wat zij kunnen. Dit doen wij door 
samen als kinderopvang, school maar ook 
samen met u als ouder een vertrouwde 
omgeving te creëren, waarin zij mogen 
zijn wie zij zijn, en worden wat bij hen past. 
Hierbij willen wij de kinderen stimuleren 
hun talenten te ontdekken waarbij wij hen 
aanzetten tot kritisch denken en experi-
menteren. Het ontdekken en experimen-
teren leidt tot creativiteit. Kinderen zullen 
zo meerdere manieren vinden om doelen 
te bereiken. In een maatschappij waarin er 
continu en veel verandert willen kinderen 
voorbereiden om daarmee om te gaan 
en daarin hun eigen pad te kiezen. Door 
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middel van deze waarden creëren we het 
schoolklimaat om de kinderen daarin te 
ontwikkelen.

IKC De Schelf, méér dan onderwijs 
voor ieder kind. #goedvoorelkaar

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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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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De Schelf leert door! Ieder schooljaar worden 
ontwikkelpunten gekozen die centraal staan bij het 
verder ontwikkelen van het Kindcentrum. Dit is 
onderverdeeld in drie grote ontwikkelpunten en vier
lopende ontwikkelingen. In deze SchelfInfo geven wij 
meer info over het ontwikkelpunt Talentontwikkeling.

Al een aantal jaar verdiept IKC De Schelf zich in het 
aanbieden van creatieve, uitdagende en verdiepende 
opdrachten. Zeker sinds de resultaten van de basisvakken 
(bijv. rekenen en lezen) goed zijn te noemen, kan het 
kindcentrum een verdiepende slag slaan. Een voorbeeld 
hoe we hier uiting aan geven is het Talentuur. Tijdens 
het Talentuur werken kinderen aan opdrachten die hun 
creatieve vaardigheden stimuleren of een beroep doen 
op hogere denkvaardigheden. De opdrachten bestrijken 
veel verschillende vakgebieden, zoals muziek, schilderen, 
techniek, programmeren en het leren van een andere taal. 
In deze lessen zal altijd voldoende uitdaging zitten voor 
kinderen die meer aankunnen, zodat iedereen op zijn of 
haar niveau kan leren. Op dit moment kunnen de kinde-
ren kiezen uit bijvoorbeeld het bouwen van een zeilboot, 
een schimmenspel ontwerpen of handletteren.

Dit schooljaar willen we ons verder verdiepen in Talen-
tontwikkeling. Zo willen we een doorgaande lijn ontwik-
kelen van 0 tot 13 jaar, door bijvoorbeeld het Talentuur 
te introduceren in lagere groepen en de kinderopvang. 
Daarnaast willen we verkennen op welke gebieden 

talentontwikkeling nog meer ingezet kan worden. Hierbij 
denken we op dit moment bijvoorbeeld aan een andere 
vormgeving van rapporten en het integreren van talen-
tontwikkeling bij andere schoolvakken dan het talentuur. 
We houden u op de hoogte!

De Schelf leert door

AGENDA
Kijk voor de 

laatste updates in 
onze ouder-app 

Parro

TALENTONTWIKKELING 
(0-13 jaar)

REKENEN
(7-13 jaar)

KIJK 
LEERLINGVOLGSYSTEEM

(0-6 jaar)

BURGERSCHAP ROTS EN WATER

DIGITALE 
GELETTERDHEID

TALENTUUR
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De babygroep, kinderopvang, peuterspeelzaal en een basisschool. Op Kindcentrum De Schelf zit alles onder één 
dak! Wij bieden een doorlopende speel-, ontwikkel- en leerlijn aan kinderen van 0-13 jaar. Deze maand nemen we 
een kijkje in de babygroep.

Naast groep 1/2d vindt u onze prachtige babygroep. Bij ons kunnen kinderen 
van 0 tot 2 jaar komen spelen. Sinds augustus 2018 zijn wij gestart met de 
kinderopvang binnen IKC de schelf. We zijn enorm gegroeid in die paar jaar. Alle 
kinderen zijn welkom bij ons. Er is veel onderling contact met school en met de 
peutergroep die naast ons zit. Op onze groep speelt ook lieve Puk. Puk is een 
knuffel die hoort bij het VVE programma wat wij aanbieden. Momenteel zijn wij 
bezig met het thema Reuzen en Kabouters. Kinderen krijgen allerlei activiteiten 
aangeboden waarin het verschil tussen groot en klein wordt aangeboden. Er 
worden liedjes gezongen, boekjes voorgelezen en in de groep hangt een groot 
paddenstoelenhuis. Ook de allerkleinsten worden hierin meegenomen. Ze spe-
len en kroelen graag met Puk.

Groeten van de pedagogisch medewerkers van de babygroep,
Swindy, Karlijn en Myriam                                               
En natuurlijk van onze lieve vriend Puk

Kijk mee op het IKC

Rots en Water
De Schelf gebruikt de methode Rots en Water om de kinderen sociale en 
mentale vaardigheden aan te leren. Rots en Water kan je splitsen in twee 
kwaliteiten. Rots staat voor het kiezen van je eigen weg. Bij Water sta je 
open voor anderen. Vanuit zelfvertrouwen ontstaat zo de bereidheid om 
met anderen samen te werken.

Gouden Weken
De eerste weken van het schooljaar staan op De Schelf 
in het teken van “De Gouden Weken”. Tijdens deze weken 
besteden we extra aandacht aan het vormen van een 
gezellige groep, waar ieder kind zich welkom voelt. Door 
hier aan het begin van het jaar extra aandacht aan te 
besteden, hebben we hier het hele jaar profijt van. Zo 
werken we bijvoorbeeld veel samen en doen we extra 
Rots- en Wateroefeningen.

Iedere maand vertelt een groep wat zij aan Rots en Water 
hebben gedaan. Deze maand vertellen Bram en Emily uit 
groep 6/7 over het bouwen van ballonnentorens.

Op maandag 25 oktober op IKC De Schelf heeft groep 
6/7  ballonnentorens gemaakt voor Rots & Water. Eerst 
heeft meester Mark de klas in groepjes van 4 of 5 inge-
deeld. Daarna heeft elk groepje 20 ballonnen gekregen 
en een rol schilderstape. Ze moesten binnen 20 minuten 
proberen een zo hoge mogelijke ballonnen toren te 
maken die van zichzelf kan blijven staan. Toen moesten 
ze eerst alle ballonnen op blazen. Natuurlijk waren in de 

eerste 5 minuten al een paar ballonnen geknapt. Helaas 
voor die groepjes kreeg je geen nieuwe ballonnen. Dat 
was een goede oefening voor de samenwerking en voor 
de positiviteit. Toen gingen de groepjes de ballonnen 
vastplakken met de schilderstape . Toen iedereen klaar 
was ging meester Mark de ballonnentorens opmeten, de 
hoogste toren was rond de 1,5 meter. Aan het eind van de 
schooldag mochten een paar kinderen de ballonnen met  
                                                                een schaar kapot maken.
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Rots en Water

The Schelf’s got Talent

Sofie, Seb en Davey testen hun 
zeilschepen! Blijven ze drijven 
en kunnen ze varen?!

Kinderpraat

Kleuteruitspraak: 

‘’Juf... waarom heb jij 
eigenlijk jongenshaar?’’  

• We hebben deelgenomen aan de  
Kinderboekenweek?

• Het thema ‘Worden wat je wil’ was?
• Er in die week extra veel gelezen is?
• Verschillende gastdocenten in de school waren?  

Zoals een tandartsassistente en een politieagent.
• De groepen 4 een beroepententoonstelling  

organiseerden?
• Ook de bibliotheek is bezocht?
• De week werd afgesloten met spetterende  

voorstellingen in de hal.

Wist je dat...
De kinderboekenweek
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Lerarentekort

In het nieuws zult u het vast wel voorbij hebben zien 
komen, het onderwijs kampt met een groot personeels-
tekort. Wij zijn blij dat we de afgelopen periode veel 
leerkrachten die afwezig (ziek of een andere reden) 
waren, hebben kunnen vervangen. Uiteraard blijven 
we proberen om voor vervanging te zorgen, zodat het 
onderwijs door kan gaan. Het lukt ons op dit moment om 
de eerste afwezige leerkrachten te vervangen. Mochten 
meer leerkrachten ziek worden om of een andere reden 
afwezig zijn, dan zoeken we een andere oplossing. Als 
laatste redmiddel vragen we u om de kinderen thuis te 
houden. Kinderen kunnen dan wel online aan de slag. 
Laten we hopen dat dit zo min mogelijk nodig is.

Mocht u iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid 
die af en toe zou willen invallen, zou u dit dan willen 
doorgeven aan Lisette (via Parro of directie@deschelf.nl)? 

ander nieuws
Jan ruim 25 jaar vrijwilliger

Hoera! Jan is al ruim 25 jaar vrijwilliger op De Schelf! Om 
dit te vieren heeft het team van De Schelf Jan getrakteerd 
op een heerlijk diner bij Nonna!
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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?
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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


