
Beste ouders en verzorgers,
Nog een week en dan is het zover... dan sluiten wij het schooljaar af en breekt de zomervakantie aan. En 
de vakantie is wel verdiend. Want ondanks dat de school dit jaar open kon blijven, was het toch een ‘raar’ 
jaar met de constant veranderende Corona maatregelen. Dit vroeg veel van onze flexibiliteit om mee te 
bewegen met de waan van de dag. En ook dit schooljaar is het ons samen weer gelukt en daar mogen wij 
trots op zijn!

De afgelopen weken zijn wij al druk bezig 
geweest met alle voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar. Zo zijn de klassen 
geformeerd, hebben wij de ontwikkelpunten 
vastgesteld, verwelkomen wij een nieuwe 
collega Tessa de Jong en nemen wij ook 
afscheid van twee collega’s.

Zoals u heeft kunnen lezen, heeft Demi een 
baan in Dordrecht geaccepteerd. Ik wil Demi 
veel succes wensen in haar nieuwe baan. 
Tiny gaat na ruim 30 jaar werkzaam te zijn 
geweest op IKC De Schelf met pensioen. Dit 

hebben wij klein, zoals Tiny dat graag wilde, 
met de leerlingen en het team gevierd. 
Toch wil ik Tiny ook via deze weg nogmaals 
bedanken voor al haar inzet en hulp voor de 
afgelopen jaren!
 
Benieuwd wat komend schooljaar gaat 
brengen, wij zijn er klaar voor. Maar er 
komt nu eerst een tijd aan dat we kunnen 
ontspannen en genieten. Ik wil u alvast een 
hele mooie zomer(vakantie) wensen. Wij 
zien de kinderen en u heel graag weer op 
maandag 22 augustus op school!
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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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De Schelf leert door
 De Schelf leert door! Ieder schooljaar worden  
 ontwikkelpunten gekozen die centraal staan bij  
 het verder ontwikkelen van ons Kindcentrum.  
 Dit is onderverdeeld in drie grote ontwikkelpunten  
 en vier lopende ontwikkelingen. In deze SchelfInfo  
 blikken wij terug op de ontwikkelpunten van  
 afgelopen jaar.

Het schooljaar zit er bijna op! We kunnen terugblikken op 
een leerzaam schooljaar. Niet alleen voor de leerlingen, 
maar ook voor ons als team! We hebben ons verdiept in 
verschillende ontwikkelpunten en lopende ontwikkeling- 
en. Ontwikkelpunten zijn grote thema’s waar het team 
van het kindcentrum zich het hele jaar in verdiept heeft. 
De lopende ontwikkelingen zijn net zo belangrijk, maar 
zijn in omvang minder groot dan de grote ontwikkelpun-
ten. 

In de afgelopen Info’s heeft u verschillende updates 
gehad van deze ontwikkelpunten. Wij zijn TROTS op de 
resultaten die we dit schooljaar bereikt hebben. Een 
overzicht:
• Groep 5/6 is dit schooljaar gestart met het Talentuur. 

Volgend schooljaar willen we dit uitbreiden naar 
lagere groepen.

• De pedagogisch medewerkers van de opvang en de 
kleuterjuffen hebben een training gevolgd over het 
KIJK-leerlingvolgsysteem en zijn klaar om dit volgend 
schooljaar te gebruiken.

• De onderbouw heeft een visie op het spelend leren 
ontwikkeld.

• De teamleden van groep 3-8 hebben verschillende 
rekenbijeenkomsten gehad, wat heeft geleid tot een 
stijging van de rekenresultaten. 

• Verschillende teamleden hebben de training “Rots en 
Water Basisschoolbreed” gevolgd. Ook Laura van de 
BSO heeft deze training gevolgd, zodat Rots en Water 
ook op de BSO gegeven kan worden.

• Iedere groep heeft aandacht gegeven aan ICT- 
vaardigheden, door mee te doen met de “Week van 
de Mediawijsheid” en aan de slag te gaan met Word. 
Volgend schooljaar komt ook PowerPoint aan bod.

• Het leerteam talentontwikkeling heeft een start  
gemaakt met een doorgaande leerlijn cratief.

De ontwikkelpunten zijn te groot om direct af te  
vinken. Daarom zullen de ontwikkelpunten meegenomen  
worden naar volgend jaar. Zo zal KIJK verder geïmplemen-
teerd worden, talentontwikkeling verder vorm krijgen 
(ook buiten het Talentuur) en zullen er ook verschillende 
rekenbijeenkomsten zijn. De Schelf leert door!

Ontwikkelpunten
• Talentontwikkeling  

(0-13 jaar)
• KIJK leerlingvolgsysteem  

(0-6 jaar)
• Rekenen (7-13 jaar)

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

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.

Wat hebben we prachtige, zonnige dagen achter de rug! Op 
de babygroep van IKC de schelf doen wij er alles aan om het 
voor onze kleinste kinderen toch aangenaam te houden met 
de hoge temperaturen. Zo hebben wij een hitteprotocol. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur gaan wij niet naar buiten, omdat 
dan de zonkracht het sterkst is. Ook smeren wij de kinderen 
goed in. Verder zetten we ‘s morgens vroeg alles lekker open 
en luchten we alle ruimtes goed door. Aan het einde van de 
dag gooien we juist de boel dicht en blijven we bij echt hoge 

Kijk mee op het IKC

temperaturen binnen. Om ook binnen verkoeling te hebben 
passen we soms het activiteitenprogramma aan. Zo hebben 
we laatst met ijsblokjes gespeeld. De kinderen konden voe-
len, proeven en toen ze eenmaal gesmolten waren, er lekker 
in spetteren met hun handjes. Wat een pret!
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Peutergroep

‘’Heb je geen hemd aan?’’
‘’Nee, alleen een buik!’’ 

Kinderpraat

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 Petra over Rots 
en Water in groep 1/2d.

Bij de kleuters is herhaling het toverwoord. Daarom 
komen we ook steeds terug op de basisprincipes van Rots 
en Water. Stevig staan is er daar één van. Zet je voeten 
een beetje uit elkaar, maar niet te ver. We drukken ze 
stevig in de grond. Net als bij de wortels van een boom. 
Je lijf is recht, als de stam van de boom. Maar je staat toch 
ontspannen, zoals de takken van de boom die waaien in 
de wind. Hier hebben we ook een liedje bij, waarin we 
afwisselend als boom waaien in de wind en onze wortels 
weer stevig in de grond planten.

Daarna maken we een kring, waardoor we samen één 
grote ballon worden. Deze ballon blazen we op, zodat 
we samen steeds groter worden. Maar pas op, blaas niet 
te hard, want dan knapt de ballon. Hierbij moeten we 
samenwerken en hebben we elkaar nodig, want als één

iemand loslaat klapt de ballon kapot. Is het gelukt om de 
ballon zo groot mogelijk op te blazen? Dan laten we het 
tuutje van de ballon los en lopen we met z’n allen weer 
leeg… Grote hilariteit natuurlijk.
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Wist je dat... Het zomerfeest
Feest, Feest, Feest! De leerlingen van De Schelf beleefden vrijdag 10 juni het Zomerfeest! Wist je dat?

• Het zomerfeest voor de tweede keer georganiseerd werd?
• Het zomerfeest dit jaar mét publiek plaatsvond?
• De muzikale opening op het plein was?
• Alle leerkrachten beschikten over prachtige dansskills?
• Elke groep vervolgens een trommelworkshop kreeg?
• Ze hier een voorstelling voorbereidden?
• Muziek, dans en zang elkaar afwisselde, met groot applaus tot gevolg?
• De Schelf nu al uitkijkt naar het Zomerfeest 2023!

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

Rots en Water
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Wat zijn we trots op onze leerlingen van groep 3-7! 
De afgelopen weken hebben zij hard gewerkt aan de 
eindtoetsen. Tijdens de oudergesprekken van 
afgelopen maand zijn de resultaten met ouders 
besproken. Hoe is het het afgelopen halfjaar bij 
de verschillende schoolvakken gegaan? 

Ook als Team bespreken we de resultaten. 
Wat gaat op De Schelf goed en wat verdient 
extra aandacht?

CITO
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Juf Tiny neemt na ruim 23 jaar afscheid van IKC De Schelf. 
Juf Tiny heeft zowel op het Mozaïek als op De Schelf 
gewerkt. Ze mag nu heerlijk gaan genieten van een wel-
verdiend pensioen! He team en oud-collega’s vierden het 
welverdiend pensioen met een feestelijke borrel. 

Juf tiny
Hoera! De kinderen van groep 7 en 8 hebben het ver-
keersexamen gedaan! Alle kinderen slaagden voor het 
theoretisch deel en bijna alle kinderen voor het praktisch 
examen. Goed gedaan!

Verkeersexamen

Ennnn... Actie! Maandag 4 juli is de 
première van de musical 
“Verboden te voeren”.  Voor de derde keer vindt de 
première plaats in The Movies in Dordrecht. Een dag later 
bekijken de leerlingen van groep 1-7 de musical in hun 
klaslokaal.

Musical

De kinderen van De Schelf hebben €445,- opgehaald voor 
Stichting Jarige Job. Dat betekent dat twaalf kinderen op 
een feestelijke manier hun verjaardag kunnen vieren.

Jarige job

Ha lieve kinderen en ouders van De Schelf!

Mijn naam is Tessa de Jong, 24 jaar oud en ik ben volgend schooljaar de juf van groep 6 op IKC 
De Schelf. Momenteel werk ik in de buurt van ’s-Gravenzande, wat ook mijn huidige woonplaats 
is, maar in de zomervakantie ga ik verhuizen naar ’s-Gravendeel. Naast lesgeven sta ik graag op 
het korfbalveld, houd ik van koken en van lezen. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan 
op de Schelf. Tot snel!

Even voorstellen
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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




