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Beste ouders/ verzorgers,
Twee jaar geleden zijn wij als IKC gestart met het herijken van onze missie en visie. Daarbij hebben wij ook naar
onze bestaande kernwaarden gekeken. Hierbij hebben wij onszelf de vraag gesteld of de huidige waarden nog
passend zijn voor ons IKC. Na een gezamenlijk IKC- teamdag kwamen wij ook tot het herformuleren van onze
kernwaarden: TROTS, CREATIEF, SAMEN, VERTROUWEN

En wat heb ik deze waarden de afgelopen
periode teruggezien binnen ons IKC! Zo
kwamen er een aantal kinderen met het
creatieve idee om geld in te zamelen voor
Oekraïne. Dit idee is samen met het gehele
IKC opgepakt. Dit gehele traject is onder
begeleiding van kinderen uitgevoerd.
Daarnaast hebben wij veel hulp gehad
van de ouders vanuit de ouderraad. Zij zijn
twee dagen bezig geweest om de lege
flessen naar de supermarkten te brengen.
En de opbrengst was dan ook gigantisch!
We hebben samen een enorm bedrag
opgehaald van € 1405,16.
Trots op hoe wij dit met z’n allen voor
elkaar hebben gekregen!
Na dit mooie initiatief gaan de reguliere
werkzaamheden ook door. Het lijkt zo ver
weg maar voordat wij het weten, start de
zomervakantie. Daarom zijn de voorbereidingen voor volgend schooljaar al in
volle gang. Zo zijn wij al aan het kijken
hoe de klassen er volgend jaar uit komen
te zien. Voor welke groep wij nog leerkrachten zoeken en welke doelen wij als
team volgend jaar stellen als het gaat om
schoolontwikkeling. Want hoe duidelijker

de doelen zijn, hoe gerichter wij kunnen werken aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Momenteel hebben wij een vacature voor
in de midden- bovenbouw en zijn wij hard
op zoek naar een leuke collega die ons
team komt versterken. Voor de onderbouw
zal 1 mei Kimberley Haas ons team versterken. Zij stelt zich dan ook graag aan u voor.
Dat kunt u verder op in deze INFO lezen.
Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge
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ONZE SPONSORS

Ook adverteren in
onze nieuwsbrief?
2

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.

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 de lopende ontwikkeling
“Digitale Geletterdheid”
Bij digitale geletterdheid wordt aandacht besteed aan
vaardigheden die in een digitale samenleving gebruikt
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zoeken naar
juiste informatie, het veilig kunnen bewegen op internet, programmeren en ICT-basisvaardigheden, zoals het
werken met een computer en programma’s als Microsoft
Word. Deze vaardigheden zijn de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden en nemen een prominentere plek
in onze samenleving. Eén van de redenen voor De Schelf
om hier voldoende aandacht aan te besteden.
Digitale geletterdheid komt op verschillende manieren
terug op De Schelf. Zo kunnen kinderen tijdens het Talentuur geregeld uit programmeren kiezen en worden steeds
meer opdrachten in Word of in Powerpoint gemaakt.
Daarnaast heeft iedere groep in november deelgenomen
aan de Week van de Mediawijsheid, waar verschillende
CREATIEVE opdrachten centraal stonden. Zo verdiepten
kinderen zich bijvoorbeeld in reclamefolders, YouTube
en de betekenis van emoji’s. De komende maanden zal

digitale geletterdheid verder uitgebreid worden, door
bijvoorbeeld meer vakken als taal, aardrijkskunde en
geschiedenis online te verwerken. De nieuwe chromebookkarren en werken in de Cloud helpen hierbij.
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 peutergroep.

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.

Hier een nieuwsflits van de peutergroep.
We zijn met een nieuw thema begonnen van Puk,
Hatsjoe! Puk is ziek. Samen gaan we Puk weer beter maken. We zorgen voor Puk, zodat Puk zich weer beter gaat
voelen. We gaan met Puk langs de dokter om te kijken of
alles goed gaat met Puk. Is Puk gegroeid, hoeveel weegt
Puk?
Ook gaan we dit SAMEN met de kinderen doen.
Hoe groot zijn de kinderen en hoeveel wegen de
kinderen. Zo leren de kinderen op een spelenderwijs over
het thema Hatsjoe.

Groeten van
pedagogisch medewerkers van de peutergroep
Philie, Myriam, Elma en Caitlin.
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Iedere maand vertelt een groep wat zij aan Rots en
Water hebben gedaan. Deze maand vertelt juf Laura
over Rots en Water bij de BSO.
Op de BSO besteden we bij Rots en Water tijd en
aandacht aan grenzen stellen. Voor het ene kind is dit
moeilijker dan het andere kind. Het doel is om de kinderen spelenderwijs hun grenzen aan te leren geven.
Kinderen leren hierbij dat kracht en rust heel goed
samen kunnen gaan. Hierdoor ontwikkelen ze zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Een voorbeeld van een
spel dat wij hiervoor gebruiken is: “Fysioballen kaatsen
met “stop” zeggen”. Het is de bedoeling dat je sterk en
krachtig staat. Sterke voeten, sterke benen, sterke buik
en adem uit. Op het moment dat de juf de bal gooit,
maak je met beide handen de stopbeweging. Tegelijkertijd zeg je: “Stop!”. Dit zeg je rustig, maar krachtig.
Hard roepen doen we niet. We bouwen dit langzaam
uit door steeds harder te gooien. Als je krachtig staat,
zul je merken dat je de grote fysiobal zonder moeite
steeds harder terugkaatst. Bij de BSO stimuleren we
elkaar te helpen en als dit spel goed gaat, mogen de
kinderen ook zelf de bal naar elkaar gooien. Na dit spel
bespreken we wat we hebben geleed. Je handen zijn
je grens, in combinatie met stop zeggen. Dit wil ik wel,
of dit wil ik juist niet. Elkaar helpen met krachtig staan,
het voordoen hoe het nog beter kan, vinden de kinderen erg leuk. Elkaar helpen, maar ook van elkaar leren.

The Schelf’s got Talent
Ons onderwijs wordt op
een CREATIEVE manier
vormgegeven, door
onder andere de
talenten van de
kinderen te benutten.
In deze rubriek lichten
we een talent uit.

IKC De Schelf

#goedvoorelkaar

Liked by a lot!
ikcdeschelf Lua uit groep 6/7 heeft de afgelopen
periode prachtige kunstwerken gemaakt van wasco art
tijdens het talentuur. Op naar een nieuwe ronde!
#ikcdeschelf #goedvoorelkaar #talentuur #creatief
#wasco #art

Kinderpraat

“Tijdens de
verkeerswandeling door
het dorp zei een kleuter uit
groep 1/2C:
“Dit voelt net als een
schoolreisje juf!!!”
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Wist je dat...
SAMEN voor Oekraïne
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•

Alle leerlingen van De Schelf flessen hebben
ingezameld voor Giro 555?

•

Dit idee uit leerlingen van groep 6, 7 en 8
kwam?

•

Zij dus deze actie zelf hebben opgezet?

•

Leerlingen met tassen, rugzakken en
vuilniszakken vol flessen kwamen inleveren?

•

Er daarnaast ook een speciale pot voor
statiegeldbonnetjes was?

•

Deze pot aardig gevuld was met bonnetjes en
geld?

•

Dit geld o.a. is opgehaald met de verkoop van
pannenkoeken door Sara, Seb en Puck

•

We een schitterend bedrag hebben
opgehaald?

•

Wij heel TROTS zijn op onze leerlingen!

Peuterochtend
Dans mee op ons IKC!
Donderdag 7 april van 09.00 tot 12.00 uur zijn
alle peuters van harte welkom om met ons mee
te dansen! De peuters dansen met de kleuters mee
tijdens Taal- en Rekendans. Er is wat lekkers en je
maakt kennis met ons prachtige Kindcentrum!
Loop dus gerust binnen!

Nieuwe leerkracht

IEP-eindtoets

Mijn naam is Kimberley Haas en ik ben 29 jaar oud.
Samen met mijn vriend woon ik in Pernis. Mijn
hobby’s zijn zingen, lezen en creatief bezig zijn.
Na ruim 4 jaar te hebben gewerkt op een school in
Gouda, was ik toe aan iets nieuws. Spannend, maar na
twee dagen op De Schelf te hebben gekeken, heb ik
enorm veel zin om te beginnen. Na de meivakantie zal
ik full-time op school aanwezig zijn.

Voor onze achtstegroepers breekt er een bijzondere
tijd aan. Naast dat het kamp en de musical steeds
dichterbij komen, vindt op woensdag 20 en
donderdag 21 april de IEP-eindtoets plaats! In twee
ochtenden maken de kinderen twee taal- en twee r
ekenonderdelen, die ongeveer een uur per onderdeel
duren. Na de meivakantie ontvangt ieder kind een
rapportage van deze toets. Op deze rapportage staat
ook een middelbare schooladvies. Wijkt het advies op
deze rapportage erg af van het advies dat is gegeven
in februari, dan kan het advies heroverwogen worden.
Groep 8 is al druk aan het oefenen voor de
IEP-eindtoets. Wij hebben alle VERTROUWEN in een
goed resultaat voor onze achtstegroepers!

(Alvast) een fijne meivakantie en graag tot ziens op
school!
Groetjes Kimberley
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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

8

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

