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Beste ouders en verzorgers,
Twee jaar geleden ging het land in totale lockdown en sloten de scholen op 16 maart. We gingen een
periode in waarin wij onvoldoende wisten wat we konden verwachten. De afgelopen twee jaar heeft
deze periode ons geleerd het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Daarnaast hebben wij
als team gekeken hoe wij onszelf kunnen organiseren zodat de schoolontwikkeling altijd doorgaat. Zo
zijn er meer digitale mogelijkheden gekomen om kinderen onderwijs te bieden.

Nu twee jaar later is het land alweer
behoorlijk van het slot. Zo konden de
oudergesprekken sinds lange tijd weer op
school plaatsvinden. En dat is toch wel een
stuk prettiger! Naast dat het gemakkelijker
praat, is het ook een stuk fijner om elkaar
‘live’ te zien.
Ook kunnen de geplande teambijeenkomsten weer live doorgaan. Aankomende
periode is er voor de kinderopvang en
de onderbouw de tweede bijeenkomst
KIJK-registratie. Deze registratie geeft ons
inzicht in de ontwikkeling van kinderen
en laat ons zien hoe we onze lessen en
begeleiding kunnen laten aansluiten bij
hun leerontwikkeling.
In de eerste bijeenkomst een aantal weken
geleden hebben we kennis gemaakt met
het nieuwe systeem en hebben we ervaringen met elkaar gedeeld. Daar komen
vragen aan bod als:
•
Hoe kijkt de opvang en peuterspeelzaal naar de ontwikkeling van de
kinderen?
•
Hoe sluit je aan op de behoefte van
de kinderen?
•
Hoe kijken de leerkrachten naar de
kinderen?

•

Wat verwachten zij van kinderen die
starten en of doorstromen van de
opvang?

Er zijn hierbij veel raakvlakken maar zeker
ook verschillen. Het is goed om onszelf
hiervan bewust te zijn om zo een goede
doorgaande lijn te creëren. In de komende
tweede bijeenkomst gaan wij meer de
verdieping in. In de volgende INFO kunt u
hier meer over lezen.
Nu wij weer als samenleving meer ruimte
ervaren, staat er een nieuwe dreiging
voor de deur. Binnen de groepen is er veel
aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Er
komen veel vragen vanuit kinderen. Er zijn
speciale lessen ontwikkelt die wij als leerkrachten kunnen inzetten om de kinderen
zo goed als mogelijk te begeleiden bij hun
vragen. Hoe spannend de situatie ook is,
blijft het belangrijk om hierover met elkaar
te praten.
Wat mij dan trots maakt, is dat de kinderen
met mooie initiatieven komen om bijvoorbeeld geld op te halen voor de mensen
in Oekraïne. Aan dit idee willen wij als IKC
graag gehoor geven! Samen gaan wij lege

flessen inzamelen. De opbrengst zal naar
Oekraïne gaan. Op deze manier kunnen wij
met elkaar ons steentje bijdragen.
Lisette van der Brugge
Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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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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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 de lopende
ontwikkeling Rots en Water.
Sinds een aantal jaar wordt er op De Schelf gewerkt met
de methode Rots en Water. Rots en Water staat bekend
om zijn psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat
kinderen via fysieke oefeningen en het creëren van een
sterke basis, sociale en mentale vaardigheden aanleren.
Oefeningen die hierbij gedaan worden, sluiten aan bij
bepaalde thema’s. Ademkracht, lichaamstaal,
communicatieve vaardigheden, grenzen aangeven en
mentaal bewustzijn zijn voorbeelden van deze thema’s.
Het programma is gebouwd als een huis: “Het Rots- en
Waterhuis”. Dit huis is gevestigd op drie onderdelen.
Deze onderdelen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en
zelfvertrouwen. Daarboven zijn er vijf verdiepingen, die
oplopen van externe naar interne communicatie. Tot en
met dertien jaar zijn alleen de eerste drie verdiepingen
van toepassing. Dit zijn veiligheid, assertiviteit en sociale
vaardigheden.
Bij de start van Rots en Water op De Schelf heeft ieder
teamlid een introductietraining gevolgd. Hierbij maakten

ze kennis met Rots en Water. Daarnaast hebben inmiddels
zes personeelsleden een verdiepende Rots- en Watertraining gevolgd. Dit zijn zowel leerkrachten uit de boven- en
onderbouw, als pedagogisch medewerker. Zo wordt er
niet alleen op school, maar ook tijdens de buitenschoolse opvang aandacht besteed aan Rots en Water. De
teamleden die de verdiepende Rots- en Watertraining
hebben gevolgd, ondersteunen de rest van het team bij
het vormgeven van de lessen. Dit doen zij door bijvoorbeeld lesideeën aan te dragen tijdens de Gouden Weken
of andere perioden in het schooljaar. Teamleden die de
verdiepende training nog niet hebben gevolgd, volgen
deze training dit of volgend schooljaar.
Benieuwd hoe er in iedere groep aandacht wordt besteed
aan Rots en Water? Kijk dan verderop in deze Schelfinfo.
Iedere maand vertelt een andere groep hij zij aandacht
besteden aan Rots en Water.
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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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 babygroep.

De afgelopen weken hebben wij gewerkt met het thema:
Ik ben kunstenaar. De kinderen hebben samen met Puk
kennis gemaakt met diverse materialen, kleuren en vormen en hebben hiermee kunnen experimenteren. Hoe
voelt het? Is het hard of is het zacht? Kan ik ook met mijn
handen verven? En hoe proeft de verf?
We hebben het thema afgesloten met een museum
waar alle knutselwerken tentoon werden gesteld. De
kinderen hebben uitnodigingen geknutseld om de papa’s
en mama’s uit te nodigen om alle prachtige kunstwerken
te komen bewonderen.
Groetjes Swindy, Myriam en Karlijn

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 Moos over Rots
en Water in groep 3.
Pizza! Lekker om te eten, maar je kan ook samen een
pizzapunt maken. De leerlingen gingen tegenover elkaar
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staan met de vlakke handen tegen elkaar. Eerst goed
gronden, stevig staan. Zachtjes samen je handen omhoogduwen tot je samen een pizzapunt bent. Niet te
hard duwen, maar ook niet te zacht. Aanvoelen van elkaar
hoe hoog kunnen onze handen, vertrouwen dat de ander
terug bleef duwen.
Daarna door elkaar lopen, zonder botsen om met een
ander een pizzapunt te maken. Aan het einde van de les
mocht de helft van de groep achterstevoren op zijn stoel
gaan zitten. Er kwam dan iemand langs om een cijfer op
je rug te schrijven. Dit was de prijs van de pizza. Wist je
het cijfer dan ging de leerling naar een ander toe. Daarna
werden de rollen omgedraaid.

Wist je dat...
op bezoek in museum
•

De kleutergroepen een uitje hadden naar een
echt museum?

•

Dit gelukkig door kon gaan?

•

In Museum Hoeksche Waard gewone dingen
werden vergeleken met vroeger?

•

Koffiezetten, schrijven en wassen vroeger
heel anders ging dan nu?

•

Het voor de kinderen een fantastisch bezoek
was?

•

Wij ook alle ouders die konden rijden zeer
dankbaar zijn?

•

Met het bezoek het thema “Kunst” is
afgesloten?
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Kinderpraat

Leerling uit groep 4:

“Mam, wij zijn op school aan
het papier wc-en.”

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
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Telefoon 078 - 673 18 13
E-mail
info@deschelf.nl
website www.deschelf.nl

