
Beste ouders/ verzorgers,
Het einde van het schooljaar komt al snel in zicht. Samen met het team zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen voor volgend schooljaar. Zo is de formatie voor aankomend jaar bijna rond. Zodra dit bekend 
is, zal ik u informeren. Wel kan ik u vertellen dat Tessa de Jong ons team volgend jaar komt versterken. Zij zal 
zichzelf in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Het einde van het schooljaar komt al 
snel in zicht. Samen met het team zijn 
wij druk bezig met de voorbereidingen 
voor volgend schooljaar. Zo is de formatie 
voor aankomend jaar bijna rond. Zodra 
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Naast het vormen van de klassen en forma-
tie, is er afgelopen jaar ook hard gewerkt 
aan onze ontwikkelpunten te weten:
• Rekenen
• Visie Jonge Kind/ KIJK
• Talentontwikkeling

Aankomende studiedag 7 juni zullen deze 
punten geëvalueerd worden. De ‘nieuwe’ 
ontwikkelpunten voor schooljaar 
2022 – 2023 worden deze dag ook 
vastgesteld. Een belangrijk speerpunt zal 
het thema burgerschap zijn. Dit thema 
is niet alleen binnen ons IKC belangrijk, 
maar ook landelijk een hot item. Op school 
besteden wij hier al veel aandacht aan. 
Het vormen van een eigen mening, 
nieuwsgierig zijn naar die van de ander 
en dan zonder (voor)oordeel met elkaar in 
verbinding blijven. Als volwassene kan dit 
soms al moeilijk zijn. Wij zijn al snel 

geneigd om te (ver)oordelen. Toch is ons 
IKC hierbij een oefenplaats waarin de 
kinderen op een respectvolle manier actief 
kunnen oefenen aan de (burgerschaps)
waarden.

Ik zal enkele voorbeelden beschrijven van 
actief burgerschap die er de afgelopen 
periode geweest zijn. Zo is er stil gestaan 
bij het Suikerfeest. Naast de lekkernijen 
is er ook verteld waarom het Suikerfeest 
gevierd wordt. Wat gaat hieraan vooraf 
en waarvoor is er een Suikerfeest? Dit zijn 
vragen die aan elkaar gesteld zijn in de 
klas. Er ontstond ruimte om het gesprek 
met elkaar aan te gaan en hierbij kennis te 
delen.

Maar ook de ‘voor-mij-voor-jou dag is 
hiervan een voorbeeld. Waar er met de 
klas samengewerkt werd om iets maken 
voor een ander. Daarnaast werd er ook de 
dialoog gevoerd dat goed voor een ander 
doen belangrijk is, ongeacht of daar een 
speciale dag voor is.

Het delen van kennis en het ontwikkelen 
van deze sociale en maatschappelijke vaar-
digheden is cruciaal. Dit heb je namelijk 
nodig om goed te kunnen deelnemen in 
de maatschappij.
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Ook binnen de gehele stichting is burger-
schap een belangrijk thema. Zo hebben 
wij de Hoeksche School Kinderraad. Iedere 
school binnen onze stichting heeft een 
vertegenwoordiger. Bij ons op het IKC is 
dat Meike Op den Kelder uit groep 7. Op 
18 mei jl. was er een bijeenkomst. Met dit 
keer als thema ‘verbinding’. Tijdens deze 
ochtend waren er drie gastsprekers, een 
humanist, een dominee en een moslima. 
De kinderen zijn met hen in gesprek ge-
gaan en zagen verschillen maar zeker ook 
overeenkomsten. Op die manier is er met 
elkaar op meerdere vlakken verbinding 
gemaakt. Trots op Meike hoe zij de dialoog 
gevoerd heeft!
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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

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

Dit schooljaar werken we in de groepen 3 t/m 8 aan het 
ontwikkelpunt rekenen. In de SchelfInfo van december 
was te lezen dat wij voor het tweede jaar werken met een 
nieuwe methode, Wereld in Getallen 5. Deze methode 
staat bekend om een goede rekendidactiek, die zowel 
preventief als uitdagend rekenonderwijs biedt middels 
een duidelijke structuur en beleving door herkenbare 
filmpjes. Ook beschreven we dat we regelmatig overleg-
den over wat goed gaat en wat beter kan.
De afgelopen maanden hebben we hier verdere stappen 
in genomen. Zo hebben we wederom een aantal keer 
vergaderd over de werkwijze van deze methode. Een 
onderwerp dat bijvoorbeeld aan de orde kwam, was het 
werken met het “draaiboek”. In dit draaiboek noteert iede-
re leerkracht welke leerlingen voor of tijdens de les extra 
hulp nodig hebben, omdat zij een vorig doel lastig von-
den. Na de les noteert iedere leerkracht welke leerlingen 
moeite hebben met het huidige doel, zodat hier later nog 
extra aandacht aan gegeven kan worden. Op die manier 
wordt inzichtelijk welke leerlingen de doelen al behaald 
hebben en welke leerlingen dit nog moeten halen.

Kijk voor de 
laatste updates in 

onze ouder-app 
Parro

Maandag 30 mei heeft een rekenspecialist onze school 
bezocht. Zij heeft ons vorig schooljaar begeleid bij de 
invoering van de nieuwe methode. Deze dag kwam ze 
in iedere groep een rekenles observeren, waarbij vooral 
leerkrachtvaardigheden centraal stonden. Van de obser-
vaties maakt zij een verslag met tops en tips, zodat we 
goed blijven doen wat we goed doen en verbeteren wat 
nog beter kan. Op die manier worden de rekenlessen nóg 
beter en blijft De Schelf in ontwikkeling!

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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Leerling groep 3: 

‘’Wist u dat ik op 
ruimtevaart jarig ben?’’

Kinderpraat

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 peuterspeelzaal.

Beste lezers,
Hier een bericht over het reilen en zeilen van de peuterspeel-
zaal. De tijd vliegt voorbij. Nog een week of 6 en het is alweer 
zomervakantie. Dit houdt in dat ook de peuters van de peu-
terspeelzaal 6 weken vakantie hebben.

In de afgelopen periode hebben de peuters met een 
aantal kleuteractiviteiten meegedaan. Dansen tijdens de 
meespeelochtend, op zoek naar de paashaas d.m.v. een 
speurtocht, allerlei spelletjes met de Koninigsspelen en 
gesmuld van de heerlijke hapjes ter ere van het Suikerfeest. 
Alle peuters hebben er op hun eigen manier van genoten.
Om de zes weken veranderen we van thema. We proberen 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s van de kleuters. 
De ene keer lukt dit beter dan de andere keer. Er is altijd wel 
enige aansluiting te vinden. Op het moment is het thema 
“Welkom Puk”. Binnen dit thema staan de verschillende 
hoeken centraal zoals de huishoek, bouwhoek, autohoek en 
leeshoek.

De kinderen laten Puk zien waar hij kan spelen met de blok-
ken, de auto’s, het servies, het eten en de potten en pannen. 
En als er dan overal gespeeld is moet er natuurlijk ook weer 
opgeruimd worden. Er wordt een mooi schilderij gemaakt 
voor in de huishoek en we versieren een rugtas.

Als de kinderen 4 worden verlaten ze de peuterspeelzaal om 
vervolgens te gaan spelen binnen 1 van de kleuterklassen. 
Zodra er bij ons een plekje vrij is komen er nieuwe kinderen 
bij en is het steeds een nieuwe groepssamenstelling met 
nieuwe uitdagingen. Voor de nieuwkomertjes is het even 
wennen bij ons maar dit gaat over het algemeen vlot.

Groet Clara, Sandra, Marjon(stagiaire) en Phili

Kijk mee op het IKC
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Wist je dat... 
Op kamp met groep 8
• Groep 8 deze maand op kamp is geweest?
• Dit feestje woensdagochtend al op het plein begon?
• Ze op de Hoge Veluwe startten met het uitpakken van de bus en het opmaken van het bed?
• Dit voor sommige kinderen een pittige uitdaging was?
• Groep 8 hierna de Veluwe verkenden middels een speurtocht.
• Ze verder hebben gefietst over de Veluwe en vele spellen hebben gedaan, zoals Levend Cluedo  

en Levend Stratego?
• De CREATIVITEIT van groep 8 werd benut tijdens het Chaosspel en de Bonte Avond?
• Groep 8 boordevol talent zit?
• Het kamp werd afgesloten in een binnenspeelparadijs, omdat het weer ons de laatste  

dag in de steek liet?
• We terugkijken op een fantastisch kamp!

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.

Volg ons op Instagram en Facebook! @ikcdeschelf
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De Schelf is een openbaar kindcentrum, wat betekent dat 
de school bestemd is voor alle kinderen, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, maat-
schappelijke positie en opvattingen van ouders/verzor-
gers. Om die reden hebben we dit jaar aandacht besteedt 
aan het Suikerfeest. Zo hebben ouders heerlijke hapjes 
gemaakt en leerlingen die aan de Ramadan deelnamen 
in hun groep verteld hoe ze dat hebben gedaan en wat 
de Ramadan en het Suikerfeest voor hen inhoudt. Het 
was mooi om te zien hoe de leerlingen zich zo hebben 
verdiept in een ander geloof.

Suikerfeest
Moeder- en Vaderdag heeft dit jaar een andere invulling 
gekregen op ons kindcentrum. Niet ieder kind heeft 
nog een moeder of vader of heeft een thuissituatie die 
fijn is. Om die reden hebben we dit jaar de “Van mij voor 
jou dag” geïntroduceerd. De boodschap die wij wilden 
meegeven aan de kinderen is dat iets doen voor de ander 
waardevol is.

Iedere groep heeft iets moois gemaakt voor een ander. 
Daarnaast is er ook geld ingezameld voor Stichting Jarige 
Job! Alle kinderen hebben weer enorm hun best gedaan!

van mij voor jou dag

Dat was even schrikken! De harde regenval kon de 
riolering niet aan, waardoor er een hoop water door de 
WC’s en gootstenen naar boven kwam. Gelukkig was het 
kindcentrum na drie dagen weer droog, waardoor we 
de kinderen na een extra vrije dag en het weekend weer 
konden ontvangen. Complimenten voor het hardwerken-
de schoonmaakteam!

wateroverlast
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TROTS TROTS TROTS! 
Wat hebben onze achtstegroepers het goed gedaan 
tijdens de IEP-toets! Het hele jaar hebben zij hard gewerkt 
en dat heeft geresulteerd in prachtige resultaten. 
En nu, op naar de musical!

iep-eindtoets plukhoek mookhoek
Groep 4 heeft enorm genoten in de Plukhoek in 
Mookhoek! Ze hebben in de moestuin gewerkt, 
bloemen geplukt, zaadbommetjes gemaakt en 
insecten gezocht in de modderkeuken. En dat tijdens 
prachtig weer!
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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
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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




