
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste INFO van het jaar 2022. Het begin van een ‘nieuw’ jaar geeft ook altijd het gevoel van een frisse start, 
een nieuw begin voor wat komen gaat. Het jaar begon gelukkig met het goede nieuws dat de scholen weer 
opengaan. Wij hebben als team dan ook uitgekeken naar dinsdag 11 januari waarin wij de kinderen weer met 
open armen konden ontvangen.
 

Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een 
studiedag. Ik krijg nog weleens te horen 
waarvoor wij als team een studiedag 
hebben. We hebben al zoveel vrij...
Het doel van een studiedag is dat de 
‘organisatie’ als geheel leert om zo het 
onderwijs continu te kunnen verbeteren. 
Met als uiteindelijke doel het leren van de 
kinderen bevorderen.

In deze toch wel roerige tijd is het 
belangrijk om als organisatie flexibel te 
zijn. Zo kan je goed inspelen op wat er in 
de maatschappij speelt en ben je pro-ac-
tief in plaats van reactief.

Om wendbaar te kunnen zijn, is het 
belangrijk dat onze stip aan de horizon 
duidelijk is. Dit doen wij vanuit onze be-
staande waarden: 

• Trots

• Creatief

• Samen

• Vertrouwen

Het doel van deze studiedag was dan ook: 
‘Focus op onze visie’. Wat willen wij als IKC 
creëren? Wij hebben onszelf daarbij de 
volgende vragen gesteld:  

• Hoe ziet de opvang en 
onderwijs eruit voor 
nu en voor in de  
toekomst? 

 
• Hoe geloven wij dat 

kinderen leren?

Hierin hebben wij nog eens kritisch 
gekeken naar onze bestaande visie-uit-
spraken en zijn deze waar nodig aangevuld 
of aangepast. 

De vervolgstap is om deze uitspraken te 
vertalen naar de praktijk, oftewel onze 
strategie. Dus, hoe zie je dit terug binnen 
ons IKC? Ondanks dat de bijeenkomst 
online was, is er echt heel hard met elkaar 
gewerkt. Dit gaf een enorme boost aan 
energie. Wij gaan er dan ook weel vol 
tegenaan komend jaar!

JANUARI
2021-2022

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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AGENDA
Kijk voor de 

laatste updates in 
onze ouder-app 

Parro

ONZE SPONSORS

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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Kijk voor de 
laatste updates in 

onze ouder-app 
Parro

De Schelf leert door

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 bij de BSO.

Kijk mee op het IKC

Op de bso komen kinderen van 4-12 jaar voor en/of na 
schooltijd als hun ouders aan het werk zijn. Onze bso 
heeft 2 groepen: de ene groep is voor kinderen van groep 
1 en 2, de andere groep is voor kinderen vanaf groep 3. 

We werken op de bso met thema’s per maand die we met 
de kinderen samen uitkiezen. Voor ieder thema verzinnen 
we activiteiten op leeftijd en in 3 categorieën: creatief, 
sport & spel en koken & bakken. 

Afgelopen maand zijn we op de bso uiteraard bezig 
geweest met sint en kerst. Voor sint hebben we de zak 
van Sinterklaas geknutseld, waarbij de kinderen iets 
mochten uitzoeken wat ze aan iemand anders zouden 
willen geven. Ook hebben we pizzamijters gebakken en 
pietengym gedaan.

Daarna werd het tijd voor kerst. We hebben met elkaar de 
kerstboom opgezet en versierd, we hebben kerstkoekjes 
gebakken en rendieren geknutseld.

Tussen alle feestelijkheden 
door hebben we de kinderen 
door middel van een spel 
geleerd hoe ze hun grenzen 
kunnen aangeven en zijn we 
druk bezig geweest met de 
invulling van de thema’s voor 
het nieuwe jaar. We starten 
2022 met het thema 
‘Dierenrijk’, want het wordt 
vast weer een beestachtig leuk jaar op onze bso!

Groetjes Sandra, Laura en Simone

 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 Burgerschap.

Sinds augustus 2021 is de wet ‘verduidelijking van de 
burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend 
onderwijs ’aangenomen. In het kort gaat burgerschap-
sonderwijs dus over het betrekken van kinderen bij de 
samenleving en de politiek. In ons geval is dat de Neder-
landse democratische samenleving. In die samenleving 
staan een aantal grondwaarden en wetten centraal, 
en leven we zoveel mogelijk op democratische manier 
met elkaar samen. Een burger maakt actief deel uit van 
deze samenleving, en dat leer je niet vanzelf. Dit moet je 
oefenen. De school als mini-maatschappij is de uitgelezen 
plek om kinderen een democratische houding aan te 
leren. 

Burgerschapsvorming is niet helemaal hetzelfde als 
sociaal-emotionele vorming. Dat laatste is wel voor-
waardelijk voor kinderen om goed mee te kunnen doen. 
Alleen als je goed in je vel zit, en goed met anderen kunt 
omgaan, dan kun je ook een actieve rol in de samenleving 
innemen. Bij burgerschapsonderwijs is dus altijd de vraag: 
hoe betrekken we kinderen bij de maatschappij en de 
politiek? En wat hebben kinderen nodig om daar deel van 
uit te maken? Om invulling te geven aan deze vragen, is 
er een leerteam burgerschap gestart. Zij zullen actief aan 
de slag gaan om dit op De Schelf te realiseren. 

Ontwikkelpunten
• Talentontwikkeling (0-13 jaar)
• KIJK leerlingvolgsysteem (0-6 jaar)
• Rekenen (7-13 jaar)

Lopende ontwikkelingen
• Burgerschap
• Rots en Water
• Digitale geletterdheid
• Talentuur
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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 vertellen de 
kleuterjuffen Rots en Water bij de kleuters. 

Na de zomervakantie zijn we gestart met de Gouden 
Weken. We hebben in de kleutergroepen met de 
kinderen een paar basisregels opgesteld. Zoals:

• We spelen en werken samen 
• We helpen elkaar 
• We luisteren naar elkaar 

De afgelopen tijd hebben jullie de kinderen misschien wel 
iets horen vertellen over de eigenschap van ‘een ROTS’ 
zijn!? In een groep moet je soms voor jezelf op kunnen 
komen. Het ene kind kan dat goed vanuit zichzelf, het 
andere kind heeft daar meer moeite mee. Wij werken met 
de kinderen met de Rots- en Water methode. De nadruk 
bij de eerste lessen ligt bij het je veilig voelen in de groep, 
je sterk voelen en hoe je dat doet. Even lekker stampen 
met je voeten, klappen op je benen en voelen dat je echt 
stevig staat. De juf controleert of je echt stevig staat en 

probeert je voorzichtig omver te duwen. Het was eerst 
wat onwennig, maar al snel kregen de kinderen de kracht 
en wilden laten zien hoe stevig ze konden blijven staan. 
We hebben daarna in een rollenspel ervaren wanneer je 
‘een Rots’ zijn kunt gebruiken. Voor jezelf maar ook om op 
te komen voor een ander. 

De andere eigenschap, ‘Water’ zijn, is de volgende stap 
die we gaan leren en ervaren. Soms moet je in een groep 
ook meegaand zijn, delen, overleggen en afspraken met 
elkaar maken. Met deze twee eigenschappen als basis, 
gaan we door middel van spelletjes en activiteiten leren 
hoe je fijn kunt functioneren in een groep, en je veilig 
voelen in de groep. 

Via deze ‘Rots en Water update’ houden we jullie op de 
hoogte hoe we de basisprincipes van Rots en Water 
verwerken in speciale lessen, spel, activiteiten en tijdens 
dagelijkse gebeurtenissen in de kleutergroepen. 

Tot de volgende update. 
De kleuterjuffen

The Schelf’s got Talent Somer uit groep 6 
maakt een mooi figuur 
van klei tijdens het  
Talentuur! 
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Kinderpraat

Kleuteruitspraak

“Ik ga écht nooit bij de 
politie... Waarom niet, 
vraagt de juf? Ik houd
niet van tikkertje spelen! 

• IKC De Schelf wel een heel bijzonder kerstfeest  
heeft gehad?

• Dit werd afgetrapt met Foute Kersttruiendag?
• Het feest twee dagen later een vervolg kreeg op 

school?
• Alle kinderen op die dag een warme beker  

chocolademelk en poffertjes kregen?
• Deze poffertjeskraam ook poffertjes bakt  

in o.a. Dubai en Milaan?
• We daarnaast kerstkaarten hebben  

gemaakt voor ouderen en bewoners  
in de buurt?

• En we een toffe kerstgymles kregen  
van onze gymmeester Rowin?

• “Nu krijgen we een echte gymles!!!”,  
door de kleuters veel werd  
uitgesproken?

• We terugkijken op een  
fantastisch kerstfeest!

Wist je dat... Kerst
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Eind deze maand starten de CITO-toetsen in groep 
3 t/m 8. CITO helpt het team van De Schelf om de 
oortgang van de leerlingen bij te houden en te k
ijken of het onderwijs nog aansluit op de groep 
en de leerling. 

De kinderen gaan aan de slag met bijvoorbeeld een reken-, lees- of spellingtoets. De groepsleerkracht kijkt dit na en 
verwerkt de resultaten in een grafiek. Zo kan de leerkracht zien hoe de leerling zich het afgelopen halfjaar heeft ontwikkeld. 
Hierna bekijken de leerkrachten of het onderwijs nog op maat is, of dat er iets aangepast moet worden. Heeft de leerling 
bijvoorbeeld iets extra’s nodig? Sluit het onderwijs nog aan op de groep? Door dit halfjaarlijks te evalueren, krijgt iedere 
leerling zoveel als mogelijk onderwijs op maat. De leerkrachten werken samen met elkaar en met de intern begeleider, 
die een belangrijke rol heeft bij het analyseren van de toetsen en het aanbieden van het onderwijs op maat.

De resultaten delen we graag met ouders. Dit doen we tijdens de oudergesprekken van 21-25 februari.

CITO-toetsen
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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

0213459.pdf   1 29-6-2018   12:12:04
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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


