
AGENDA!
MAANDAG 17 SEPTEMBER
OPENING KAMPTHEMA 
EN EERSTE 
STAMGROEPBIJEENKOMST 
VOOR HET KAMP

DINSDAG 18 SEPTEMBER 
PRINSJESDAG

WOENSDAG 19 SEPTEMBER
8.30 UUR - 9.00 UUR 
KIJKOCHTEND IN DE KLAS
9.00 UUR- 10.00 UUR 
KOFFIEOCHTEND

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 
OUDERGESPREKKEN

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
ANTI PESTPROJECT GROEP 7/8

MAANDAG 24 SEPTEMBER  
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

DINSDAG 25 SEPTEMBER 
OUDERGESPREKKEN

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 
INDIEN NODIG: TWEEDE 
STAMGROEPBIJEENKOMST
VOOR HET KAMP

☛

☛

☛

Maandag ontvingen we de honderdste leerling. Ivar is onlangs vier 
jaar geworden en gaat vanaf maandag 10 september naar school.
De kinderen, ouders/verzorgers en het team van De Belhamel 
hebben Ivar en zijn familie om 8.30 uur feestelijk ontvangen op het 
schoolplein. We hebben hem toegezongen en hij ontving een mooi 
prentenboek ter herinnering aan deze feestelijke dag. Ivar heeft 
in alle groepen getrakteerd op fruit met een lekkere dip. Wat een 
indrukwekkend begin van zijn schoolcarrière!
Fijne tijd op De Belhamel, Ivar! 

Terugblik 100ste leerling

De Kattebel
Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 • 5551 EG Dommelen
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Terugblik op
de informatie-avond
Wat fijn dat zoveel ouders zich 
betrokken voelen bij de school.
De opkomst bij de ouderavond was 
groot. Ook veel ouders van wie in 
de loop van het schooljaar een zoon 
of dochter start, waren aanwezig. 
Er was een gedeelte waar in de 
klas specifieke informatie over het 
desbetreffende leerjaar werd gegeven 
door de leerkracht. Daarnaast was 
er een algemeen gedeelte waarin de 
locatiedirecteur een korte evaluatie 
gaf over het afgelopen schooljaar en 
de plannen voor het huidige schooljaar 
deelde. Het leerlingenaantal stijgt, 
de leerresultaten zijn goed. Het gaat 
goed met de school! Het team werd 
aan de ouders voorgesteld. 
De ouderraad stelde zich voor en de 
ouderbijdrage werd vastgesteld. 
Kortom: een informatieve avond in 
een gezellige sfeer.
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15 september 
Lloid

24 september 
Niels

JARIG

Ouderbijdrage

Oudergesprekken

Ouderhulp

Kalender

De oudergesprekken komen er weer aan (zie agenda).
Heeft u zich al ingeschreven? 

We hebben al aardig wat formulieren terug gekregen. Heeft u de gele brief 
nog thuis liggen en wilt u toch helpen? Lever dit dan s.v.p. zo snel mogelijk op 
school in, dan kunnen we verder met de organisatie.

De kalender is nagenoeg klaar alleen kunnen we deze momenteel niet 
uitprinten. Ergens zit een storing, maar waar??? Er zijn allerlei partijen aan het 
werk om dit probleem op te lossen maar helaas tot op heden zonder resultaat. 
We geven echter niet op, dus de kalender komt er aan. Nog even geduld…

Als het goed is heeft u inmiddels de ouderbijdragebrieven ontvangen. In een 
paar brieven zat nog een foutje dat we momenteel herstellen. Mocht u de 
brief deze week niet hebben ontvangen, dan volgt die volgende week. U kunt 
het over te maken bedrag ook zelf uitrekenen aan de hand van onderstaande 
bedragen.
De eerste grote activiteit, het schoolkamp, is immers al over 3 weken.

Voor de feesten en andere activiteiten vragen wij een bijdrage van
€ 15,00 per kind per schooljaar. 
Daarnaast vragen wij voor schoolkamp of schoolreis per kind: 
€ 15,00 voor groepen 1 en 2
€ 30,00 voor groepen 3 tot en met 7
€ 52,50 voor groep 8 (€ 40,- afscheidskamp + € 12,50 deelname schoolkamp/
schoolreisje met de hele school)

Aangezien de eerste grote activiteit, het schoolkamp, al over 3 weken is 
vragen we u het totaalbedrag zo spoedig mogelijk over te maken naar:
NL74RABO0111810817 ten name van Ouderraad O.B.S. De Belhamel 
onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Is het voor u lastig om de ouderbijdrage te betalen? Dan 
kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld, zie: 
www.leergeld.nl/valkenswaard. U kunt hiervoor ook contact 
opnemen met Dieneke Berends, de schooldirecteur. 
Voor vragen over het schoolgeld of eventuele deelbetalingen 
kunt u ook een mail sturen naar or@obsdebelhamel.nl.

Tot slot willen we benadrukken dat de ouderbijdrage niet verplicht is, uw 
bijdrage is echter onmisbaar voor het organiseren van activiteiten die bij een 
schooljaar horen.

Vriendelijke groet van De Ouderraad van De Belhamel

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!
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De kleuters: 
De kleuters gaan alleen op donderdag 4 oktober naar het kamp en op vrijdag 5 oktober zijn zij vrij! 
We vinden kleuters nog te jong om te overnachten op kamp. De kleuters worden door hulpouders 
teruggebracht en zijn rond 18.00 /18.30 uur op school waar u ze op kunt halen.  
 
De groepen 3 t/m 8 dus ook Het Facet: 
Groepen 3 t/m 8 mogen op het kamp blijven slapen maar dit is niet verplicht! Wilt u zo spoedig 
mogelijk aan de leerkracht laten weten als uw kind niet blijft slapen. Er worden dan afspraken 
gemaakt over hoe, waar en wanneer u uw kind kunt ophalen en terugbrengen. 
  
Voorbereiding
Het kampthema wordt voor alle kinderen ingeleid met een opening op school op maandag 17 
september. Deze wordt verzorgd door de leerkrachten. Tijdens deze opening wordt het thema, dat 
als een rode draad door het kamp loopt, gestart.  
 Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden in groepen verdeeld. Deze groepen heten de 
stamgroepen. Hierin zitten kinderen uit verschillende groepen bij elkaar. We vinden het belangrijk 
dat kinderen van onze school elkaar kennen en dit is een mooie gelegenheid om daar gestalte aan te 
geven. Immers als kinderen elkaar kennen hebben ze meer respect voor elkaar en gaan ze beter met 
elkaar om.  
 Tijdens twee bijeenkomsten op school komen de stamgroepen bij elkaar om opdrachten uit te 
voeren die met het thema te maken hebben. Dit zal plaatsvinden op maandagmiddag 17 september 
en donderdag 27 september. Tijdens het kamp zijn er dus momenten dat kinderen in hun stamgroep 
bij elkaar komen. 
 
Ouders die hun hulp hebben aangeboden ontvangen daarover nog een terugkoppeling.
Heel fijn dat u mee wilt helpen!

Op woensdag 3 oktober nemen de kinderen hun bagage mee en zetten dat in de speelzaal.

We verwachten iedereen op donderdagochtend 4 oktober om 8.30 u. in de eigen groep. Om 8.45 u. 
start de gezamenlijke opening. Bij mooi weer kunnen ouders blijven kijken bij de opening die op 
het plein zal zijn. Bij slecht weer zijn wij echter genoodzaakt om naar binnen uit te wijken en is het 
helaas niet mogelijk om als ouder de opening bij te wonen. Tussen 9.15 u. en 9.30 u vertrekken wij 
vanuit de groepen richting het kamphuis.

Informatie over uw kind 
U heeft van ons een bed(t)wetertje ontvangen, een formulier waarbij u voor ons belangrijke zaken 
betreffende uw kind(eren) noteert. Lever deze snel in bij de leerkracht als u dit nog niet gedaan 
heeft! Dan kan de keukenploeg verder met de voorbereidingen en rekening houden met evt. 
allergieën. 

Alle brieven kunt u ook terugvinden op onze website (kopje info en dan archief nieuwsbrieven).

Heeft u allemaal de brief van het kamp goed gelezen? 
Nog even wat algemene info
Dit jaar gaan we weer op kamp met groep 1 t/m 8 van OBS De Belhamel, 
inclusief de kinderen van Het Facet. We gaan naar een prachtige 
accommodatie in Neerpelt, de Scouts ralley. (www.scoutsralley.be). We 
zitten in De Leemberg. We zijn deze dagen bereikbaar via 040-2042588 of 
via 06-51387056. 
 
Het kamp vindt plaats op donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober 2018. 

KAMP
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Voorstellen nieuwe leerkrachten Het Facet

Kijkochtend en koffieochtend
Woensdag 19 september is het van 8.30 uur tot 9.00 uur 
kijkochtend op school. U krijgt een indruk van hoe er 
gewerkt wordt in de klas van uw kind. In verband met de 
rust in de school is het de bedoeling dat u alleen in de 
klas van uw eigen kind(eren) kijkt.

Aansluitend is het van 9.00 uur- 10.00 uur koffieochtend 
in De Belhal. Een mooie gelegenheid om andere ouders te 
ontmoeten. Er is geen speciaal onderwerp dit keer. 

Juf Ilona
Langs deze weg stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Ilona 
Schungel en ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam binnen Het Facet. 
Samen met juf Pauline ben ik vooral betrokken bij de onderbouw en 
samen met juf Hannie volgen we alle leerlingen binnen Het Facet.                                                                                                                                           

Na het behalen van mijn PABO- diploma, alweer 18 jaar geleden, ben ik gaan werken 
bij stichting Veldvest (scholen in Veldhoven en omgeving). Daar ben ik in alle groepen 
werkzaam geweest. Later ben ik me bezig gaan gehouden met de zorg rondom leerlingen. 
Bijna 9 jaar geleden ben ik mij gaan specialiseren op het gebied van kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Na dat met veel plezier binnen stichting Veldvest gedaan te 
hebben kwam deze uitdaging binnen Het Facet voorbij. Ik heb er veel zin in om samen met 
de collega’s te werken aan een omgeving waar leerlingen graag zijn en (samen) veel leren!
Daarnaast ben ik getrouwd met Patrick en samen hebben we een zoon van 11 jaar en een 
dochter van 9 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, te wandelen met onze 
hond of creatief bezig te zijn. 

Mocht je nog iets willen weten, dan kun je mij op maandag, dinsdag of woensdag op 
school vinden

Groet, juf Ilona 

Juf Pauline
Misschien heeft u mij al eens gezien de afgelopen weken.
Sinds het begin van het schooljaar werk ik in de onderbouw van Het Facet.
Mijn naam is Pauline Bisseling. Samen met Anton, Len (14) en Indy (13) woon ik in 
Valkenswaard.
De afgelopen 10 jaar heb ik (samen met juf Ilona) binnen Stichting Veldvest (schoolbestuur 
in Veldhoven) gewerkt als specialist hoogbegaafdheid.
Daarvoor heb ik in verschillende groepen gewerkt op scholen in Veldhoven en op een 
Jenaplanschool in Deurne.
De afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met de leerlingen en de ouders van Het Facet. 
Het werken met deze doelgroep doe ik graag. Fijn dat we samen met De Belhamel één 
geheel vormen. Ik zie veel kansen in de verbinding en de samenwerking en hoop daar mijn 
steentje aan te mogen bijdragen.

Groet, juf Pauline

tussen 8.30 uur en 9.00 uur •
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T-shirt

De familie Loos was 
verhinderd op de 
informatieavond, waardoor 
ze niet persoonlijk de 
collage in ontvangst 
konden nemen. Dat is 
alsnog afgelopen woensdag 
gebeurd. Binnenkort zal 
deze vast een plekje krijgen 
in het bedrijf, Jalo Print in 
Valkenswaard. Familie Loos 
nogmaals bedankt voor de 
prachtige T-shirts. 

Terugblik afgelopen studiedag
De laatste studiedag was een praktische dag. We hebben als team veel tijd besteed aan het 
naderende schoolkamp en daarnaast zijn alle groepsplannen weer aangevuld door de leerkrachten. 
Hierin wordt o.a. de doelen en het onderwijsaanbod aan de groep per vakgebied beschreven. 
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Aardappels uit de schooltuin
Afgelopen maandag hebben een aantal leerlingen van Het Facet heerlijke gerechten gemaakt van de 
aardappeltjes uit de eigen moestuin.
Eerst hebben we besproken welke manieren van verwerken je allemaal hebt: koken, bakken, 
frituren, poffen. 
De leerlingen hebben recepten gezocht waaruit we er drie gekozen hebben: aardappelpuree 
(wortelstampot), chipjes van gekookte aardappelschijfjes en stukjes aardappel (frietjes) in de oven.

Daarna is er hard gewerkt; aardappeltjes wassen, snijden, koken, bakken en/of stampen. 

En daarna uitdelen aan alle groepen van De Belhamel: smullen maar!
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I N G E K O M E N  B E R I C H T E N

Bericht van de GGD
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal 
moeten leren.
Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, 
zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij 
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog 
voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen 
vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een 
grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/
verzorgers.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober 
a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 

informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken 
ze de verschillende manieren en praktische tips om het 
broekpoepen aan te pakken.

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, 
Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en 
om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 
duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro.

Aanmelden Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u 
dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Kledinginzameling
OBS De Belhamel

De opbrengst komt ten goede aan de Ouderraad en dus ook aan 
de leerlingen van OBS De Belhamel. U kunt de zakken met 

kleding, schoenen en huishoudtextiel

Wanneer? >>  <<
Waar? Rudolfusdal 60 te Dommelen

  (ingang via het schoolplein)

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)

Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd 
(bijv. van een kringloopwinkel)

Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). 
Een plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van 
de kleding.

van dinsdag t/m donderdagochtend 09:00 u inleveren.

Donderdag 27 september
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