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Beste ouders/ verzorgers,
En dan is de laatste maand van het jaar alweer aangebroken. En niet zomaar een maand maar een maand vol
festiviteiten. Wanneer ik terugblik naar december 2020 moesten wij de festiviteiten die eens zo normaal waren
op een andere creatieve manier vorm gaan geven.

Nu een jaar later wordt er nog steeds een
groot beroep gedaan op u als ouder, op de
leerkracht maar zeker ook op de kinderen.
Blijft de school wel of niet open, maatregelen die steeds bijgesteld worden.
Maatregelen die impact hebben op ons
perspectief die continue verschuift namelijk; terug naar de ‘oude’ tijd. Dit schakelen
vraagt wat van onze flexibiliteit en dat al
bijna twee jaar lang. Ondanks dat dit niet
altijd gemakkelijk is, zie ik wel hoe wij,
u als ouder, leerkrachten en leerlingen,
keihard werken zodat het onderwijs door
kan blijven gaan. En dat maakt mij oprecht
ontzettend trots!

Naast de uitdaging om de klassen iedere
dag te bemannen, de dagelijkse telefoontjes met de GGD willen wij als school ook
vooruit! In de vorige INFO kon u lezen dat
wij nieuwe kernwaarden hebben en bezig
zijn om een doorgaande lijn binnen ons
IKC te realiseren. Aankomende studiedag
gaan wij verder met vormgeven van onze
ontwikkelpunten. Hoe kunnen wij onszelf,
als school zijnde, zo organiseren om
enerzijds het primaire proces draaiende te
houden en anderzijds in ontwikkeling te
blijven? Dat vraagt van ons een wendbare
organisatie te zijn zodat wij goed kunnen
inspelen op de continue veranderingen. In

KIJK
LEERLINGVOLGSYSTEEM

TALENTONTWIKKELING
(0-13 jaar)

BURGERSCHAP

(7-13 jaar)

DIGITALE
GELETTERDHEID

Ondanks alle maatregelen wil ik u alvast
hele mooie dagen toewensen!
Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge

•

Agenda				3

•

De Schelf leert door

3

•

Kijk mee op het IKC		

4

•

Rots en Water		

4

•

The Schelf’s got talent

5

•

Kinderpraat			5

•

Wist je dat...		

5

•

Impressie Sinterklaas

6-7

•

Overig nieuws 		

8

ROTS EN WATER

(0-6 jaar)

REKENEN

de volgende INFO zal ik u meenemen hoe
wij dit gaan bewerkstelligen.
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AGENDA

Kijk voor de
laatste updates in
onze ouder-app
Parro

De Schelf leert door
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 Rekenen.
Ontwikkelpunten
•
Talentontwikkeling (0-13 jaar)
•
KIJK leerlingvolgsysteem (0-6 jaar)
•
Rekenen (7-13 jaar)
Lopende ontwikkelingen
•
Burgerschap
•
Rots en Water
•
Digitale geletterdheid
•
Talentuur
Al vele jaren werken we op De Schelf in de groepen 3 t/m
8 met de rekenmethode “De Wereld in getallen.” Deze
methode staat bekend om een goede rekendidactiek,
die zowel preventief als uitdagend rekenonderwijs biedt.
Daarnaast is het programma duidelijk gestructureerd
en is er veel beleving door herkenbare filmpjes. In 2020
kwam een nieuwe versie van De Wereld in getallen uit.
De Schelf werkt nu voor het tweede schooljaar met deze
methode.

Ervaring met de wereld in getallen 5 leert dat het inderdaad een uitdagendere methode is dan De Wereld in
getallen 4. Iedere les is opgebouwd van makkelijke naar
moeilijkere sommen. Als de kinderen klaar zijn, herhalen ze sommen van vorige lessen en maken ze moeilijke
plusopdrachten. Daarnaast helpt de preventieve aanpak
leerkrachten om vroeg te signaleren welke leerlingen
extra uitleg nodig hebben bij een bepaald rekendoel. De
leerkracht kan dit vroeg geven, waardoor het rekendoel
sneller wordt behaald. Rekendoelen worden niet alleen
uitgelegd op het bord, maar ook met behulp van materialen. Op de foto’s is te zien hoe groep 4 meet met een
meetlint en een weegschaal.
Het afgelopen schooljaar en de afgelopen maanden is het
team van De Schelf regelmatig bij elkaar gekomen om te
overleggen over de nieuwe methode. Als we deze methode op een goede manier willen inzetten, is het goed
om regelmatig met elkaar te kijken wat goed gaat en wat
beter kan. Een voorbeeld van een bijeenkomst dit jaar
was het kijken naar de rekenspellen en hoe we deze goed
kunnen inzetten, om bijvoorbeeld de tafels of rekenen
over het 10-tal te oefenen. Door dit jaar ons verder op het
rekenonderwijs te focussen, wordt het rekenonderwijs op
De Schelf nóg beter.
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Kijk mee op het IKC
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 peutergroep.
Beste lezers,
We nemen jullie mee om een kijkje te nemen in onze peutergroep van het
kinderdagverblijf.
In de peutergroep spelen de kinderen van 2 tot 4 jaar, alleen, naast of
met elkaar. Er is een gevarieerd aanbod van speelgoed. De kinderen gaan
op ontdekkingstocht en kunnen zich vermaken in diverse hoeken zoals, de
bouw/autohoek, leeshoek, speel/leerhoek en de huishoek.
Samen met Puk doen de peuters allerlei activiteiten die bij een thema horen.
In december hebben we gekozen voor het thema “Eet smakelijk”. De kinderen
proeven, ruiken en voelen verschillende soorten eten.
En… natuurlijk gaan we ook iets lekkers maken in deze feestmaand.
Groeten van de pedagogisch medewerkers van de peutergroep.
Caitlin, Linde en Philie

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.

Iedere maand vertelt een groep wat zij aan Rots en
Water hebben gedaan. Deze maand vertelt juf Dionne
uit groep 4a over Rots en Water in haar groep.
Samenwerken
Afgelopen tijd hebben we in groep 4 veel aandacht
besteed aan het onderwerp: samenwerken. Een groep
die goed met elkaar kan samenwerken is namelijk heel
belangrijk. Kinderen leren van elkaar en maken plezier. Tijdens de Rots en Water oefening ‘fantasiedier ontwerpen’
hebben we extra focus gelegd op onze samenwerking.
Kringgesprek
Eerst hebben we een kringgesprek gevoerd met de groep.
Wat betekent het als iemand tijdens het samenwerken
een rots is? De kinderen kwamen tot de conclusie dat een
rots weet wat hij/zij wil, maar soms ook bazig kan zijn.
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Water is handig bij een samenwerkingsopdracht, omdat
je dan meebeweegt met de rest van de groep. Zowel een
beetje rots als water zijn, is dus goed bij opdrachten waarbij samengewerkt wordt.
Fantasiedier ontwerpen
De kinderen gingen aan de slag in groepjes van 4 of 5
leerlingen. Eerst gingen de kinderen allemaal één minuut
in stilte een gedeelte van het dier tekenen. Dit was best
wel grappig, want niemand wist van elkaar wat de bedoeling was. Nadat iedereen aan de beurt was geweest
kon de samenwerking beginnen! Wat voor dier gaan we
hiervan maken? Welke kleuren zullen we gebruiken? Hoe
noemen we ons fantasiedier? De kinderen kwamen met
veel ideeën en luisterden goed naar elkaar, zodat uiteindelijk iedereen tevreden was met het eindresultaat!

The Schelf’s got Talent

Beau uit groep 6/7 maakt
een fantasiedier tijdens het
Talentuur.

Kinderpraat

Wist je dat...
Sinterklaas
•
•
•
•
•
•
•

L, groep 5, tijdens het Sinterklaasfeest
•

“Juf, hoe vaak doen we dit?
Twee keer per jaar toch?”

•
•
•

Het de afgelopen weken groot
feest was op De Schelf?
Dit te maken had met de verjaardag van de Sint?
We daarom een prachtig, versierd podium hadden?
De jongste groepen hier dagelijks gingen kijken?
Alle groepen bezoek kregen van de rommelpieten?
Dan blijkt hoe goed onze kinderen kunnen
opruimen?
Er ook nog veel andere sintactiviteiten waren,
zoals kruidnoten bakken en creatief?
De periode werd afgesloten met een bezoek
aan de Sint?
De oudste groepen schitterende surprises
hebben gemaakt?
Er zelfs voor het team van De Schelf een
surprise is gemaakt?
We klaar zijn voor het volgende feest: Kerstmis!
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ander nieuws
Ventilatiesysteem

Week van de mediawijsheid

U heeft het vast wel gemerkt. De afgelopen weken waren
er werkzaamheden op het dak van De Schelf. Reden
hiervoor was de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem.
De werkzaamheden zijn voltooit en het ventilatiesysteem
werkt!

Als lopende ontwikkeling hebben wij dit schooljaar
gekozen voor het ontwikkelpunt “Digitale geletterdheid”.

Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er continu frisse
lucht in de lokalen is. Dat is in deze tijd, waar het buiten
al best koud is, wel lekker! Terwijl de ramen dicht kunnen
blijven, hangt er toch een aangename lucht met voldoende zuurstof in de school. Binnenkort krijgt het systeem
al een upgrade! Dan kan het systeem ook verwarmen en
verkoelen.
Het schoolgebouw is klaar voor een koele winter en een
warme zomer!

Studiedagen

Gedurende het schooljaar staan er verschillende studiedagen gepland. Rond de kerstvakantie heeft het team
er zelfs twee! Waar de kinderen genieten van een extra
vrije dag, wordt het team bijgeschoold. Centraal staan de
ontwikkelpunten, die u in een eerder item heeft kunnen
lezen. Ook komende studiedagen staan deze ontwikkelpunten weer centraal. Aankomende studiedag gaan wij
verder met vormgeven van onze ontwikkelpunten. Hoe
kunnen wij onszelf, als school zijnde, zo organiseren om
enerzijds het primaire proces draaiende te houden en
anderzijds in ontwikkeling te blijven? Dat vraagt van ons
een wendbare organisatie te zijn zodat wij goed kunnen
inspelen op de continue veranderingen.
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Daarom hebben alle groepen van De Schelf begin
november meegedaan aan de Week van de
Mediawijsheid. Het thema dit jaar was: Samen Sociaal
Online. De groepen hebben verschillende activiteiten
gedaan. Zo had groep 3 het over reclame, groep 6/7
over Youtubers en deed groep 7 mee aan MediaMasters.

ONZE SPONSORS
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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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
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ONZE SPONSORS

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.
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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
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