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Onder andere in
deze uitgave
De groepsindeling
voor 2018-2019
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Nieuwe leerkrachten
stellen zich voor

Van de schoolleiding
In deze INFO ben ik blij en ook wel trots te kunnen melden, dat we volgend schooljaar met 10
groepen kunnen gaan werken in plaats van de huidige 9. Dat heeft onder andere te maken met
een lichte groei van het leerlingaantal ten opzichte van het vorige cursusjaar. En dat in een
dorp waar het geboortecijfer de laatste tijd daalt. Namens alle teamleden dank ik dan ook alle
ouders voor het in ons gestelde vertrouwen tijdens dit, bijna afgelopen schooljaar.
Daarnaast is er meer goed nieuws. Ons school-

Dit alles resulteert in een mooie verdeling van leer-

bestuur Acis heeft het volgende cursusjaar onze

krachten in de diverse groepen. Veel ouders en leer-

school een extra leerkracht toebedeeld om zo de

lingen zullen verrast zijn, omdat er best een aantal

eerste zieke leerkracht zelf te kunnen vervangen.

leerkrachten hebben gekozen voor wat afwisseling

Juffrouw Ellen Ham gaat volgend schooljaar in de

in de huidige loopbaan.

groepen 3 t/m 8 de vervangingen realiseren als zij
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zelf weer geheel gezond is. Op deze wijze heeft

Het is goed voor de school en de ontwikkeling

elke school van ons bestuur een goede ervaren en

van leerkrachten om eens les te geven aan een

bekende vervanger zelf in huis en dat geeft waar-

andere groep. Dat betekent dat sommige leerlingen

schijnlijk meer rust en zekerheid.

misschien een jaartje langer moeten wachten op
een favoriete leerkracht of deze helaas mislopen.

Op het moment dat iedereen gezond is heeft dat

De ouders van de leerlingen in onze combinatie-

het prettige gevolg, dat er andere belangrijke taken

groep ¾ en van de groepen 3 en 4 in het schooljaar

kunnen worden verricht. Daardoor zal de werkdruk

2018-2019 worden binnenkort geïnformeerd over

voor leerkrachten ook vast verminderen.

de verdeling van de leerlingen naar de verschillende

Tot slot is het fijn te kunnen vertellen, dat ons team

groepen door de huidige groepsleerkracht.

2 nieuwe leerkrachten kan verwelkomen. Juf Petra
BE YOUR BEST

Kinderen en jongere
n moeten de kans
krijgen om het
beste uit zich te
halen.
Met meer aandac
ht voor voedin
g,
sport en bewegi
ng maken we gezond
leven mogelijk
er
en investeren
we samen in
een betere toekom
st.

GEZONDER
LEVEN
DOE JE NIET
ALLEEN

Aandacht voor
voeding, sport en
beweging

is voor sommige ouders en leerlingen wellicht geen

Verderop in de INFO vindt u de groepsverdeling en

onbekende, omdat ze in 2011 ook al op onze school

vanzelfsprekend ben ik altijd beschikbaar om uw

werkte. Juf Dionne is een jong talent en begint

vragen daarover te beantwoorden.

volgend schooljaar als pas afgestudeerde leerkracht.
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Beiden stellen zich in deze INFO kort aan u voor.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s van OBS

Ook op deze wijze heet ik beide collega’s van harte

de Schelf.

welkom en spreek ik de hoop uit, dat ze zich snel

R.B.(Ron) de Zeeuw

zullen thuisvoelen op onze school.

WEDNESD
AY

TUESDAY

THURSDAY

FRIDAY

MONDAY

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK
WERK

INZAMELING
TWEEDEHANDS KLEDING

Dit schooljaar is er afscheid genomen van een vorige
schoolmaatschappelijk werkster. In de praktijk blijkt men soms
nog het oude telefoonnummer te gebruiken om contact te
leggen met onze “nieuwe “schoolmaatschappelijk werkster.

In samenwerking met Bag2School heeft de school recent
760 kg ingezameld en dat bracht € 228,00 op. Iedereen hartelijk
dank voor de bijdrage.

Hieronder vindt u de juiste gevevens:
Maike Breijnaerts
Telefoon
06-55881046
E-mail
m.breijnaerts@kwadraad.nl

Mede dankzij dit soort acties is de
Ouderraad in staat om veel zaken te
realiseren en de ouderbijdrage al
jarenlang op hetzelfde bedrag
te houden.

GROEPSVERDELING
SCHOOLJAAR 2018 - 2019
GROEP

LEERKRACHT

WERKDAGEN

1/2a

Sylvia v. Oosterhout
Anoek Tjassing

maandag | dinsdag | donderdag
woensdag | vrijdag

1/2b

Elke Stok
Jojanneke v. der Star

dinsdag
maandag | woensdag | donderdag | vrijdag

1/2c

Petra Reedijk
Elke Stolk

dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag
maandag

3

Janette van de Merwe
Hetty Baaij

maandag | dinsdag | woensdag
donderdag | vrijdag

3/4

Moos Speelman

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

4

Nando van Ooijen
Hetty en Angelique

maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag
woensdag afwisselend

Ondersteuning
3 | 3/4 | 4

Tiny Heijden

maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag

5

Dionne Kraaijeveld

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

6

Wim v.d. Broek
Angelique v.d. Kraan
Demi van Doorn LIO

maandag | dinsdag | woensdag
donderdag | vrijdag
vanaf februari t/m juni dinsdag | woensdag | donderdag

7

Karin Bruens
Adri Peters

maandag | dinsdag | woensdag
donderdag | vrijdag

8

Mark Enterman
Wim v.d. Broek

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag
vrijdag

IB/ bouwcoördinator

Karin Bruens
Janette van de Merwe

donderdag | vrijdag
donderdag | vrijdag

Gymnastieklessen

Nando van Ooijen

woensdag

Chantal Sturrus | Onderwijsassistente

4 ochtenden per week

Invalwerk bij ziekte in
groep 1/2 en ondersteuning in diverse
groepen.

Invalwerk bij ziekte
in groep 3 t/m 8 en
Ellen Ham
ondersteuning in deze
groepen

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Ondersteuning groep
6,7 en 8.

Marion van Keulen | Onderwijsassistente

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag

Directie taken

Ron de Zeeuw

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

EVEN
VOORSTELLEN

PETRA
REEDIJK

DIONNE
KRAAIJEVELD

Beste ouders en leerlingen,

Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Petra Reedijk, ik ben 32 jaar, getrouwd en

Graag zou ik mij even willen voorstellen. Mijn naam is

kom uit Oud-Beijerland. Naast voor de klas staan, word ik

Dionne Kraaijeveld en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit

gelukkig van paardrijden, (uit) eten, een goed boek lezen

Sliedrecht en ik ga in juni afstuderen aan de pabo.

en van reizen. Op dit moment genieten mijn man en ik van

Ik kijk er heel erg naar uit om in groep 5 aan het werk te

het reizen en zijn we met de camper onderweg, ergens

gaan op de Schelf! De school maakte snel een positieve in-

in Europa. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik groep 1/2

druk op mij. Naast lesgeven, dans ik één avond in de week

b draaien, iets waar ik heel erg naar uitkijk. De Schelf is

met een gezellig team, vind ik het leuk om met mijn hond

geen onbekende voor mij. In 2011 heb ik al eerder bij de

te wandelen en om met vriendinnen af te spreken.

kleuters gewerkt als invaller. Tijd dus, voor een hernieuw-

Een fijne zomervakantie gewenst en ik zie u graag in

de kennismaking. Ik hoop u graag te ontmoeten.

augustus.

KLEUTERDAG

2018

Op 17 juni hadden de kleuters een
echte kinderboerderij op bezoek. Mede
namens de bijdragen van KID’S PALACE,
AVH TUINMEUBELEN EN DE OUDERS
VAN IGOR konden we deze activiteit bij
ons op het grote schoolplein realiseren.
Zo konden de kinderen in groepjes met
hun opdrachtenboekje, en begeleid door
kinderen uit groep 8, gericht naar de dieren kijken. Ze mochten tussen de dieren
doorlopen en ze aaien.
Verder waren er ook activiteiten op ons
eigen plein, naast de school en in de
meester en juffenkamer.

We hadden een heuse GROTE tractor
(MET DANK AAN DE OUDERS VAN
STEF) waar de kinderen echt in mochten
zitten, een tractorrace (met dank aan de
ouders waarvan we de minitractoren
mochten lenen) en hebben we met
elkaar fruit gesneden voor een echte
smoothie die we meteen op mochten
drinken.
Met een picknick op ons eigen plein met
een broodje worst en kaas hebben we
deze dag afgesloten en gingen we met
veel nieuwe kennis weer naar huis.

KONINGSSPELEN
2018
Op vrijdag 20 april waren de jaarlijkse Koningsspelen waar we ook aan meedoen. Na de Koningssdans, ingestudeerd door
studio Gwendolyn, konden de kinderen allerlei activiteiten doen.
We hadden allerlei activiteiten binnen: basketbal, badminton,
studio Gwendolyn, en spelletjes. En buiten konden de kinderen
tennissen, voetballen, korfballen, op een springkussen, disc golf
en waterspelletjes. In de pauze kregen de kinderen versnaperingen en drinken. Het weer zat ook mee, al was het in de loop
van de ochtend erg warm geworden. Al met al een geslaagde
ochtend.
Hulp bij een dergelijke grote activiteit is heel erg nodig. Daarom
willen wij ouders, opa’s, oma’s, tantes en andere familieleden die
geholpen hebben heel erg bedanken voor alle hulp.

Verder willen we voetbalvereniging ’s-Gravendeel bedanken
voor het ter beschikking stellen van de velden en de kantine.
Badminton NITON, basketbalvereniging Rebound,
Korfbalvereniging ADO, studio Gwendolyn,
’s-Gravendeelse Tennis Club bedankt voor het verzorgen van
de sportactiviteiten.
De Koningsspelencommissie

BE YOUR BEST
Kinderen en jongeren moeten de kans
krijgen om het beste uit zich te halen.
Met meer aandacht voor voeding,
sport en beweging maken we gezonder
leven mogelijk en investeren we samen in
een betere toekomst.

GEZONDER
LEVEN
DOE JE NIET
ALLEEN

Meedoen? Bel 14 078 of mail naar gezonderleven@binnenmaas.nl
voor meer informatie en alle hulp die je maar kunt gebruiken.
facebook.com/billiedebever

















































ELEGANT LOOKS BY ASTRID

BEREIKBAAR

-Ruim 20 jaar ervaring
-Komt bij u thuis of op werk
-Geen lange wachtijden
-Prima prijs-kwaliteitverhouding
-Professioneel
-Geen oppas nodig
-Goed advies over haar en product

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m Zaterdag van
9.00 tot 21.00
Mobiel:
06-13095281
Voor info en tarieven:
www.elegantlooks.nl

We maken graag een plekje vrij voor uw advertentie!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Ron de Zeeuw.
Via e-mail rondezeeuw@deschelf.nl of
telefonisch 078 - 673 18 13.

HaaRZaaK... dé zaak voor mannen en vrouwen.

facebook.com/Haarzaak01

Hendrik.Hamerstraat.99.•.’s-Gravendeel.
Tel..078.-.673.15.53.•.Internet:.www.hrzk.nl.
Openingstijden:
Maandag . ...................................Gesloten
Dinsdag . .....................................09.30.-.21.00.uur
Woensdag . ................................09.30.-.18.00.uur
Donderdag . ...............................09.30.-.18.00.uur
Vrijdag ........................................09.30.-.18.00.uur
Zaterdag . ...................................08.00.-.14.00.uur

Online afspreken. Kijk op: www.hrzk.nl

Openbare basisschool “de Schelf”
Vlasstraat 3
3295 TM ‘s-Gravendeel
Postbus 5239
3295 ZJ ‘s-Gravendeel
T 078 - 673 18 13
E info@deschelf.nl
I www.deschelf.nl

