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Beste ouders/ verzorgers,
Er gaat bijna geen dag voorbij of Corona is in het nieuws. Ook bij ons op het IKC is Corona de orde van de dag.
Het bepaalt hoe de dagen eruitzien op gebied van bezetting tot de activiteiten. Wij proberen dan ook alle
geplande activiteiten op een andere manier vorm te geven.

Zo was er woensdag 26 januari het
voorleesontbijt. De werkgroepen maken
nu niet alleen een plan A maar ook plan B
en soms een plan C. Dat vraagt de nodige
creativiteit maar wij laten onszelf niet uit
het veld slaan! Het was een geslaagde
ochtend waarin er nog eens extra is voorgelezen door de leerkracht of kinderen uit
de klas.
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen
lezen, vinden wij het als team belangrijk
om te blijven ontwikkelen. Dit doen wij
met het gehele IKC. Afgelopen maandag
heeft de opvang en de kleuterbouw een
online studieavond gehad. Om een goede
doorgaande lijn binnen ons IKC te realiseren helpt een passend observatiesysteem.
Door één systeem te hanteren, kijken wij
gezamenlijk op dezelfde manier naar de
ontwikkeling van kinderen en spreken
daarbij dezelfde taal. Er is gekozen voor
systeem KIJK!. Door te gaan werken met
het KIJK- registratiesysteem kunnen wij
nog scherper de ontwikkeling van uw kind
volgen. Door goed te KIJKEN waar een kind
zit in zijn ontwikkeling, maakt dat wij nog
beter aan kunnen sluiten op hun
(onderwijs)behoefte.

Naast dat het leerzaam was qua theorie
was het ook goed om met kleuterbouw
en kinderopvang samen te werken. Wij
zitten in hetzelfde gebouw maar door de
verschillende werktijden zijn er weinig
momenten om elkaar echt te ontmoeten.
Nu konden wij met elkaar in gesprek gaan
ieder vanuit zijn eigen expertise. Het was
een zeer geslaagde avond!

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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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 KIJK!.
KIJK! Is een digitaal instrument waarmee de ontwikkeling
van jonge kinderen wordt gevolgd. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij het observeren,
registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge
kinderen tussen 0 en 7 jaar. Aan de ene kant wordt
gekeken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico vormen voor de
ontwikkeling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek
van de kinderen. Voordeel van het werken met KIJK is dat
het helpt om kinderen op een andere manier te zien. Het
geeft medewerkers handvatten om het handelen aan te
laten sluiten op de kinderen. Dit schooljaar volgt het team
van het Kindcentrum diverse trainingen om goed met
KIJK te werken. Vanaf het schooljaar 2022/2023 is KIJK
volledig geïmplementeerd en is dus de doorgaande lijn
van 0-13 jaar nog verder versterkt.

Ontwikkelpunten
•
Talentontwikkeling (0-13 jaar)
•
KIJK leerlingvolgsysteem (0-6 jaar)
•
Rekenen (7-13 jaar)
Lopende ontwikkelingen
•
Burgerschap
•
Rots en Water
•
Digitale geletterdheid
•
Talentuur

3

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 bij de peuterspeelzaal

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.

Beste ouders /verzorgers,
Hierbij een berichtje vanuit de peuterspeelzaal. Het is
weer even geleden dat wij van ons hebben laten horen
De afgelopen maanden is er een hoop gebeurd. Er zijn
een aantal kinderen 4 jaar geworden en over gegaan naar
de basisschool, waar ze het prima naar hun zin hebben en
het heel goed doen.
We hebben in het nieuwe jaar weer een aantal nieuwe
kinderen mogen verwelkomen, zo verandert iedere keer
weer de samenstelling van de groep. Dit houdt de
peuterspeelzaalgroep heel dynamisch. We werken
momenteel met het thema “Ik ben kunstenaar”. Dit thema
is samen gestart met de groepen 1 en 2. Nou en ik kan
u vertellen dat we al heel wat prachtige kunstwerken
hebben gemaakt. Zo zijn er al zelfportretten geschilderd
en hebben de kinderen van zoutdeeg prachtige beeldjes
gemaakt, die ze natuurlijk ook hebben geverfd. Verder
zijn er schilderijtjes gemaakt van wasco en gaan we gaan
we aan de slag met het maken van mozaïeken en een
Mondriaan.
De kinderen leren tijdens dit thema heel veel over
kleuren, vormen en materialen. De fijne motoriek wordt
gestimuleerd en verder ontwikkeld. Natuurlijk worden
er weer heel veel nieuwe woorden aangeleerd binnen
dit thema, want alles wordt benoemd en herhaald.
Daarbij lezen we boekjes voor die met het thema te
maken hebben, zoals; Nijntje in het museum en Nijntje
wordt kunstenaar en nog een paar andere boekjes.
Veel activiteiten die we doen, worden ondersteund
door liedjes, die we met de kinderen zingen en
natuurlijk is onze grote vriend ”Puk”, degene die ons door
het thema leidt. Maar buiten dat de kinderen heel veel
leren, is het ook gewoon heel leuk om te knutselen met
allerlei verschillende materialen. We gaan van de groep
een echt museum maken met alle prachtige kunstwerken
van de kinderen.
Zo... nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte waar wij
zoal mee bezig zijn op de Peuterspeelzaal.
Phillie, Sandra en Clar
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Iedere maand vertelt een groep wat zij aan Rots en Water hebben gedaan. Deze maand vertelt meester Mark
over Rots en Water in groep 7
Na de kerstvakantie besteden alle groepen op De
Schelf extra aandacht aan groepsvorming. De kinderen
hebben elkaar dan een lange tijd niet gezien (deze
keer zelfs drie weken) en moeten weer even aan elkaar
wennen. Tijdens deze “Zilveren Weken”, wat afgeleid is
van de Gouden Weken die na de zomervakantie plaatsvinden, wordt extra tijd en aandacht besteed aan het
(opnieuw) creëren van een fijne groep.
In groep 7 waren de Zilveren Weken helemaal bijzonder! Naast dat de kinderen elkaar drie weken niet
hadden gezien en dus opnieuw aan elkaar moesten
wennen, startten na de kerstvakantie ook twee nieuwe
leerkrachten in groep 7. Juf Karin en Meester Mark
gaan tot de zomervakantie aan groep 7 lesgeven. Het
was dus niet alleen wennen aan elkaar, maar ook aan
de juf en meester! We hebben verschillende Rots- en
Wateroefeningen gedaan. Zo deden we na de kerstvakantie “Zoek iemand die..”, waarbij de kinderen moesten uitzoeken wie bijvoorbeeld naar het bos is geweest
of met lego heeft gespeeld en hebben we goede
voornemens bedacht. Wat willen we dit jaar thuis en
op school bereiken? Daarnaast hebben we een les over
lachen/uitlachen gedaan, waarbij we hebben gekeken waar de grens ligt tussen lachen en uitlachen. De
kinderen hebben dit middels korte sketches aan elkaar
laten zien. Tot slot hebben we een groene en oranje
poster gemaakt. Op de groene poster is te vinden wat
al goed gaat in de groep. Op de oranje poster staan
onze doelen voor de komende weken. Hier gaan we
met behulp van Rots en Water de komende weken aan
werken!

The Schelf’s got Talent
Tijdens het Talentuur
wordt er in groep 6/7
een katapult gemaakt
met verschillende
materialen!
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Kinderpraat

Kleuter, wijzend naar een schildersezel:

“Juf, ik wil even op het
schilderpaard verven!”
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Wist je dat...
bijzondere lessen
•

We op De Schelf de lessen altijd zo creatief
mogelijk vorm proberen te geven?

•

Dit de afgelopen weken goed te zien was op
De Schelf?

•

De kleuters bijvoorbeeld werken aan het
thema kunst?

•

Er in groep 1/2a daarom een
museum te zien is?

•

Groep 1/2b ook buiten veel leert, bijvoorbeeld begrippen als groot, klein, midden,
hoog en laag?

•

Groep 3 wel een hele lange boekenwurm
heeft gemaakt?

•

Ze hiervoor heel goed moesten
samenwerken?

•

Groep 4 dit ook goed kan, bij het bouwen
van ballonnentorens voor Rots en Water?

•

Groep 6 een heus waslijndictee
heeft gedaan?

•

De klas volhing met “was”, met woorden als
“factor” en “jeugdig”.

•

Je ook Super Mario als gymles kan spelen?

•

Groep 8 een English Market organiseerde?

•

De leerlingen al heel goed Engels kunnen?

•

De lessen zo nog leuker worden!
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Een nieuw hek
Bij het schrijven van dit stukje tekst, zijn werklieden bijna klaar met het plaatsen van een nieuw hek rond De Schelf.
Op De Schelf hebben we helaas al jaren te maken met overlast en vernielingen op ons plein en aan ons gebouw.
Brandstichting, glaswerk, kapotte speeltoestellen en schade aan het dak zijn hier voorbeelden van. Daarnaast hebben
we een nieuw ventilatiesysteem op het dak staan. Dit alles heeft tot gevolg, dat er een hoog hek rond het gebouw
geplaatst wordt.
Rond steeds meer scholen in de Hoeksche Waard wordt een hoog hek geplaatst. Hier is ook te zien dat vernielingen en
overlast afnemen. Om die reden is het fijn dat er een hoog hek geplaatst wordt. Aan de andere kant is het ontzettend jammer
voor alle kinderen in de buurt, die jarenlang op een goede manier van ons plein gebruik mochten maken. Gelukkig kunnen zij
nog wel na schooltijd op ons plein spelen.
Nu het nieuwe hek bijna voltooid is, is het tijd voor de volgende stap! Dit voorjaar wordt de buitenkant van de school voorzien
van een nieuw laagje verf. Daarnaast willen we ook onze pleinen een mooie upgrade geven! Een paar mooie stappen voor ons
Kindcentrum!
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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.
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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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IKC De Schelf
Vlasstraat 3
3295 TM ‘s-Gravendeel
Postbus 5239
3295 ZJ ‘s-Gravendeel
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Telefoon 078 - 673 18 13
E-mail
info@deschelf.nl
website www.deschelf.nl

