
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste schoolweek zit er alweer op. En ondanks dat dat wij 
al vol gestart zijn, wil ik toch terugblikken. Voor mij was deze 
meivakantie namelijk anders dan normaal. En dat had te maken 
met het gedenken op 4 mei. 

Na drie jaar Corona konden de activiteiten 
dit jaar weer voor het eerst in zijn ‘oude’ 
vorm doorgaan. Dat betekende voor mij 
dat ik op 4 mei voor het eerst aanwezig 
mocht zijn in Kerk op de Heul in 
‘s-Gravendeel waar de herdenking 
plaatsvond. Dit deed ik uiteraard niet 
alleen maar samen met leerlingen en 
leerkrachten van groep 8. Na het 
herdenken, vond de kranslegging plaats 
op de begraafplaats. Het was in één woord 
indrukwekkend...
 
Tijdens de herdenking heeft Inés uit groep 
8 een gedicht voorgedragen. Dit gedicht 
heeft zij zelf geschreven. Sophie, Priscilla, 
Maud en Inés hebben namens ons IKC 
een krans gelegd. Wat zijn wij ongelofelijk 
trots op hen hoe zij dit vol vertrouwen zijn 
aangegaan. 
 
Stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
is, wordt dit jaar nog eens pijnlijk duidelijk 
met de oorlog in Oekraïne. De beelden die 
iedere dag binnenkomen enhet gevoel 
van angst voor wat komen gaat, doet je 
beseffen dat vrijheid bijzonder is. 
 En dan is de meivakantie voorbij en breekt 
de periode aan van voorbereiding op het 
nieuwe schooljaar. In onderwijs is dit de 
drukste periode. Het formeren van de 

klassen, het evalueren van het jaar, het 
vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen 
zal de komende negen weken centraal 
staan. 

Dus nog even volle kracht vooruit! 

Met vriendelijke groeten,
Lisette van der Brugge

MEI
2021-2022

Vrijheid 
Vrijheid is speciaal. 

 Dat hebben we niet allemaal. 
 Dat ene woordje van acht letters is heel bijzonder. 

 Het is een groot wonder.  
Vandaag herdenken we de slachtoffers die niet zo gelukkig waren. 

 Omdat de bezetters niemand wilden sparen.  
Soldaten, Joden, Roma en Sinti, zij moesten het ontgelden. 

Zo ook de vele verzetshelden. 
Door te  blijven herdenken,  

Kunnen we de wereld vrede schenken. 
Door het huidige geweld, 

Ontstaat er een nieuw slagveld. 
Dit maakt mij ongerust 

En voel ik de vrijheid meer bewust. 
Vrijheid 

Het is voor mij het meest mooiste wat er is.
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ONZE SPONSORS

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
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AGENDA

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  
 Talentontwikkeling. 

Zoals u weet zijn wij het afgelopen jaar druk bezig ge-
weest met ontwikkelpunten. Één daarvan is Talentontwik-
keling. Talentontwikkeling is een heel breed begrip. Dit 
schooljaar viel talentuur hieronder. Het doel is om binnen 
het talentuur een creatieve doorgaande lijn te ontwikke-
len. Hierin leren kinderen een creatieve aspecten zoals, 
macramé, schaduw tekenen, schaken, mozaïek, theater 
en muziek. 

Ontwikkelpunten
• Talentontwikkeling  

(0-13 jaar)
• KIJK leerlingvolgsysteem  

(0-6 jaar)
• Rekenen (7-13 jaar)

De babygroep, kinderopvang, peuterspeelzaal en een 
basisschool. Op Kindcentrum De Schelf zit alles onder 
één dak! Wij bieden een doorlopende speel-, ontwik-
kel- en leerlijn aan kinderen van 0-13 jaar. Deze maand 
nemen we een kijkje bij de BSO. 

In de meivakantie hadden we op de BSO het thema 
‘Talentenparade’ waarbij we diverse talenten bekeken, 
bespraken en uitvoerden. In de eerste week maakten we een 
complimentendoos die we vulden met complimenten voor 
elkaar. Ook deden we een spel waarbij verschillende emoties 
aan bod kwamen. 

In de tweede week hadden 
we een uitje gepland staan. 
We werden met een bus 
opgehaald en met de 
kinderen van 2 andere 
locaties naar de BSO in 
Maasdam gebracht. Daar  
was een poppenspeler die  
ons liet kennismaken met  
diverse vormen van  
poppentheater. 
De kinderen én leidsters 
vonden het erg leuk!

Er was ook nog een muziekles slagwerk van juf Sandra. Zij 
speelt zelf in een slagwerkgroep en vertelde de kinderen 
over verschillende instrumenten. Natuurlijk mocht er ook 
van alles worden uitgeprobeerd! Voor de één was het vooral 

Kijk mee op het IKC
veel herrie, anderen konden 
geen genoeg krijgen van het 
trommelen!

Inmiddels is de vakantie weer 
voorbij en starten we binnen-
kort met de voorbereidingen 
voor de zomervakantie. Wat 
we in die weken gaan doen is 
nog een verrassing, maar het 
wordt vast weer net zo gezellig 
als tijdens deze vakantie!

Groetjes, Sandra, Betske, Laura, Simone en Clara

Lopende ontwikkelingen
• Burgerschap
• Rots en Water
• Digitale geletterdheid
• Talentuur

Kijk voor de 
laatste updates in 

onze ouder-app 
Parro
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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 kwali-
teiten. Rots staat voor het kiezen van je eigen weg. 
Bij Water sta je open voor anderen. Vanuit zelfver-
trouwen 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 
Roosmarijn over Rots en Water in groep 8.

Groep 8 heeft de afgelopen periode een samenwer-
kingsopdracht gedaan, waarbij de kinderen in groepjes 
een poster over een geloof hebben gemaakt. De focus lag 
op de samenwerkingstaken. Wie doet welke taak? Verder 
lag de focus op de netheid van de poster en het eindre-
sultaat die de kinderen als groepje hebben behaald.

Rots en Water
Twee keer per jaar vullen alle leerlingen van groep 5-8 de 
vragenlijsten van Op-School in. Bij de eerste vragenlijst 
krijgt iedere leerling vijfentwintig stellingen, waarbij 
ze per stelling aangeven hoe ze zich hierbij voelen. 
Voorbeelden van deze stellingen zijn: “Hoe voel ik mij als 
we gaan rekenen”, “Hoe voel ik mij als ik het klaslokaal 
binnenkom” en “Hoe voel ik mij als ik aan mijzelf denk?” 
Hierna vullen de leerlingen de vragenlijst “Sociale 
Veiligheid” in, waarbij de kinderen tien stellingen krijgen 
over pesten en gepest worden. Hierbij geven de 
kinderen per stelling aan of dit nooit, soms of vaak 
gebeurt. Voorbeelden van deze stellingen zijn: “Ik lach 
sommige kinderen uit” of “Ik mag met sommige kinderen 
niet meespelen”. Bij iedere stelling kunnen de kinderen 
een toelichting geven.

In maart hebben alle leerlingen van groep 5-8 de 
vragenlijsten ingevuld. Hierna heeft iedere leerkracht de 
vragenlijst geanalyseerd. Na deze analyse is gekeken wat 
er in de groep goed gaat en wat er kan gebeuren om te 
zorgen dat iedere leerling zich nog fijner voelt op onze 
school. Wij zijn erg TROTS dat één stelling voldoende en 
negen(!) stellingen goed scoren. Een fantastisch resultaat 
dat laat zien dat de sociale veiligheid op De Schelf goed is 
te noemen!

Op school
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Juf Philie:  
“Je mag de pleister van je 
oog halen.”

R.:  
“Eerst mijn handen 
schoonvegen, anders komt 
‘’de zandbak’’ in mijn ogen!”

Kinderpraat

Wist je dat... 
De Koningsspelen
• We na een digitale en een aangepaste 

Koningsspelen, we dit jaar uitgebreid  
mochten uitpakken?

• De peuters en kleuters dit deden op de 
schoolpleinen?

• Ze hier verschillende spellen speelden,  
zoals spijkerpoepen?

• De kinderen er heel feestelijk uitzagen?
• Sommige peuters zelfs met kroon  

rondliepen?
• Groep 3-8 op de voetbalvelden te vinden 

waren?
• De dag werd geopend met een grote knal?
• Zij hier onder andere XL-spellen speelden, 

zoals XL-sjoelen, XL-twister en XL-darten?
• Wij de ouderraad en hulpouders ontzettend 

dankbaar zijn voor deze prachtige dag?
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The Schelf’s got Talent

Liked by a lot!
ikcdeschelf

IKC De Schelf
#goedvoorelkaar

�� Uitvinden met de Microbit! Een Microbit is 

#ikcdeschelf #goedvoorelkaar #microbit #programmeren
#steenpapierschaar #talentuur 

een hele kleine computer. De kinderen uit de groepen 5 en 6 
werken tijdens het Talentuur aan verschillende missies
om de Microbit te programmeren. Zo hebben zij afgelopen
les het spel steen, papier, schaar geprogrammeerd. Eerst 
zorgen dat alles goed is ingesteld en dan… spelen maar!  • 

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.

Volg ons op Instagram en Facebook! @ikcdeschelf

Onze achtstegroepers hebben 
op 20 en 21 april ontzettend hun 
best gedaan bij het maken van 
de IEP-eindtoets! In twee dagen 
maakten zij twee taal- en twee 
rekendelen. In mei wordt de uitslag 
verwacht. Ongeacht de uitslag zijn 
wij erg trots op onze leerlingen!

IEP-eindtoets
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Op IKC De Schelf hechten we veel waarde aan een 
positieve, gezellige groep. Pas als kinderen met  
plezier naar school komen en zich veilig voelen,  
komen ze tot leren. Om die reden besteden we  
zeker aan het begin van het schooljaar veel  
aandacht aan de groepsvorming. Tijdens deze  
Gouden Weken creëren we een veilige groep,  
waar ieder kind zichzelf kan zijn. 

Sinds dit schooljaar gaan we al in september op school-
reis. Zo hebben we met de groep aan het begin van het 
schooljaar een gezellig uitje. Vanaf volgend schooljaar 
organiseren we ook het schoolkamp in september. Door 
met groep 8 aan het begin van het schooljaar op kamp 
te gaan, starten we het jaar positief en hebben we hier 
het hele jaar profijt van. Bij scholen om ons heen, die dit 
al jaren doen, zien we dat dit een positief effect heeft. De 
huidige groepen 7 zijn de eerste leerlingen die hiervan 
profiteren. Zij gaan van 7 tot 9 september op kamp. 

Kamp in september
Eind deze maand starten de CITO-toetsen in groep 3 t/m 
8. CITO helpt het team van De Schelf om de voortgang 
van de leerlingen bij te houden en te kijken of het onder-
wijs 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 onder-
wijs nog aan op de groep? Door dit halfjaarlijks te evalu-
eren, 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 aan het einde van het 
schooljaar.

CITO-toetsen
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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?

ONZE SPONSORS


