
AGENDA!
DINSDAG 6 NOVEMBER
19.30 VERGADERING 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

DONDERDAG 8 NOVEMBER 
8.30 UUR KOFFIEOCHTEND, 
THEMA: POSITIEF OPVOEDEN 
EN GRENZEN STELLEN

VRIJDAG 9 NOVEMBER
8.30 UUR NATIONAAL 
SCHOOLONTBIJT

VRIJDAG 16 DECEMBER 
KATTEBEL 6

☛

☛

Donderdag 8 november is er 
weer een koffieochtend. Deze 
wordt dit keer niet voorafgegaan 
door een kijkmoment in de 
klassen. We starten meteen 
om 8.30 uur samen met koffie 
/ thee. Dit keer staat het 
onderwerp positief opvoeden en 
grenzen stellen centraal. U bent 
van harte welkom!

Na schooltijd is het schoolplein voor de BSO om te gebruiken. In verband 
met het overzicht en verantwoordelijkheid is het niet toegestaan dat andere 
kinderen dan kinderen die desbetreffende dag de BSO bezoeken op het 
schoolplein spelen. Wilt u hier als ouder ook op letten? 

Ook in het weekend en in de avond is het schoolplein niet toegankelijk voor 
kinderen uit de buurt. In verband met vandalisme zijn we hiertoe genoodzaakt. 
Er hangen bordjes met verboden toegang op het hek. 

De regels voor het buiten spelen onder schooltijd hebben we in de 
teamvergadering van deze week wederom besproken. 

Vorige week zijn we gestart met het tussen de middag apart laten spelen van de 
kleuters op hun eigen plein. We willen daar even wat ervaring mee opdoen en 
vervolgens een avond organiseren voor de overblijfkrachten. 

Groet, Dieneke (locatiedirecteur) en
Kelly Kirkels, assistent leidinggevende ikOOK!

Spelen op het schoolplein

Koffieochtend
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Gevolgen van het geen toestemming 
verlenen aan school m.b.t. gegevens
uitwisselen met de bibliotheek
In het kader van de AVG, de nieuwe privacywet, hebben we alle ouders/
verzorgers o.a. toestemming gevraagd voor het uitwisselen van NAW gegevens 
(Naam, adres, woonplaats) van hun kind(eren) met de bibliotheek. Enkele 
ouders/ verzorgers hebben hiervoor geen toestemming gegeven. Dit heeft 
gevolgen voor de organisatie van het leesonderwijs aan desbetreffende 
kinderen.

Gevolg van het niet verlenen van toestemming is dat ervoor betreffende 
kinderen geen bibliotheekpas (code) aangemaakt kan worden. 
Hierdoor kunnen deze kinderen geen boeken meer lenen op school.
 
We hebben in het verleden kozen voor de methodiek ‘LIST lezen’. LIST staat 
voor Lezen IS Top. Hierbij lezen kinderen dagelijks in een boek, krant, strip, 
etc. Er wordt veel aandacht besteed aan boekpromotie. Ieder jaar betalen we 
een flink bedrag om een wisselende collectie van de bibliotheek in school tot 
onze beschikking te hebben. Maandelijks komt de leesconsulent in de school om 
activiteiten aan te bieden ter bevordering van het leesplezier.
 
Wij hebben leesboeken nodig om op een goede manier inhoud te geven aan ons 
leesonderwijs. Als school hebben we ook leesboeken maar deze collectie wordt 
niet meer up tot date gehouden nu we een bibliotheek in de school hebben.

Kinderen die geen schoolbibliotheekpas hebben kunnen geen boeken meer 
lenen! Niet voor thuis en niet voor op school! Zij gaan dan niet meer wekelijks 
naar de bibliotheek. Zij kunnen enkel gebruik maken van verouderde boeken die 
eigendom van school zijn of moeten boeken van thuis meenemen.

Ik kan me voorstellen dat u zich niet bewust was van de gevolgen toen u het 
formulier invulde. Mocht u nu toch een andere keuze willen maken, kan dat 
uiteraard door het formulier aan te passen. Deze formulieren liggen in de klas 
van uw kind. 

Ik heb de indruk dat sommige ouders door een slordigheidsfoutje geen 
toestemming hebben verleend, aangezien binnen een gezin verschillende keuzes 
zijn gemaakt. Voor het ene kind van het gezin is wel toestemming verleend en 
voor het andere kind niet.

Uiteraard respecteren we uw keuze indien u bij uw standpunt blijft.
 
Vriendelijke groet, Dieneke (locatiedirecteur)
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4 november
Keamon
groep 7/8

9  november 
Igor
groep 5/6

13 november
Alexandros
groep 7/8

14  november
Dylan D
groep 3/4

16  november
Fay
groep 1/2

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Opvoeden en koffieochtend
op donderdag 8 november 8.30 uur

Even voorstellen:
Wij zijn Mieke Schellekens en Daniëlle Schmitz, allebei verbonden aan het 
Centrum Jeugd en Gezin in Valkenswaard.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Valkenswaard is een samenwerking van 
organisaties die zich met opvoeden en opgroeien bezighouden. Deze partijen 
werken binnen het CJG onder regie van de gemeente Valkenswaard. 
Het CJG legt onder meer verbindingen met scholen, kinderopvang, 
peuterspeelzalen en welzijnswerk. Het doel van het CJG is om ouders en 
opvoeders snel en eenvoudig toegang te bieden tot informatie en advies over 
opvoeden en opgroeien. 

Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor u. Zij zoeken, als het nodig is, 
hulp op maat voor u en uw kind. Op deze manier krijgt u snel de ondersteuning 
die u zoekt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar opvoeders, 
kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms kunt u best een 
beetje hulp gebruiken. 

Wij zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Wij 
luisteren naar uw verhaal, denken met u mee, geven praktische tips en zoeken 
samen met u naar de oplossing die het beste bij u past. Wij vinden geen enkele 
vraag raar. De diensten van het Centrum Jeugd en Gezin zijn gratis.

Mieke werkt vanuit de achtergrond als jeugdverpleegkundige bij de GGD, 
Daniëlle is jeugdhulpverlener .

Op school wordt er een aantal keren per jaar een ZAT georganiseerd. ZAT = 
Zorg Advies Team. In het ZAT spreken we samen met ouders en leerkracht en/
of intern begeleider wat er nodig is voor uw kind. Soms hebben ouders aan een 
aantal gesprekken voldoende, soms moet er andere hulp worden ingezet .

Wanneer ouders zich willen aanmelden voor het CJG kan dat op : 
Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 
12.30 uur, op nummer (040) 208 3666 

Natuurlijk is het ook mogelijk om bij de school van uw kind de hulpvraag neer te 
leggen. Enkele ochtenden per jaar organiseert de school een koffie ochtend, dit 
is ook een prima gelegenheid om eens met elkaar te spreken over de kunst van 
het opvoeden.

Op donderdag 8 november is de eerstvolgende Koffieochtend. Deze heeft als 
thema positief opvoeden en grenzen stellen. We hopen op uw komst. Deze 
koffieochtend start meteen om 8.30 uur en duurt ongeveer een uur.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het CJG Valkenswaard of u kunt ons 
benaderen:

Mieke Schellekens
m.schellekens@ggdbzo.nl 
088 0031 345
 

Hartelijke groet, Mieke en Danielle

Daniëlle Schmitz
d.schmitz@lumenswerkt.nl
06 51800886
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Schoolontbijt 

Schoolfruit 

Op vrijdag 9 november zal er in elke klas het nationaal schoolontbijt 
plaatsvinden. De kinderen hoeven deze dag dus thuis niet te ontbijten maar 
eten we gezellig in de klassen.

Dit schoolontbijt heeft als doel het maken van gezonde keuzes. Kies je voor 
een bruine boterham, een witte boterham, yoghurt, crackers of iets anders als 
ontbijt? En wat vind je lekker als beleg? Maak je daarin vaak gezonde keuzes?  
Zo maken we de kinderen weer even bewust van gezonde voeding. 
Voor alles wordt gezorgd, de kinderen moeten alleen zelf een bord, beker en 
bestek meenemen. Stop dit in een plastic tas met de naam erop.
We maken er een gezond en gezellig ontbijt van!

Vorig jaar hebben wij meegedaan met het schoolfruit project. Ook dit jaar zijn 
we weer uitgekozen om mee te doen. Dit betekent dat we elke week weer drie 
keer groente en/of fruit krijgen. Dit project zal lopen van 12 november t/m 
april.
Wij als school vinden het heel fijn om te zien dat er door alle kinderen 5 dagen 
in de week fruit/groente wordt meegenomen in de pauze.
Dit draagt op een positieve manier bij aan de gezonde keuzes die wij als school 
belangrijk vinden. Op welke drie dagen het fruit wordt geleverd is nog niet 
gecommuniceerd. Zodra we het weten, mailen we u. 
In principe hoeven de kinderen de komende maanden dus maar 2 keer per week 
zelf groente of fruit mee te nemen. 
Als u voor de zekerheid op de andere dagen groente of fruit mee wil geven, dan 
mag dit uiteraard. Lust uw kind het fruit of de groente wel die we aanbieden, 
kan het meegenomen tussendoortje terug mee naar huis. 

Om dit project te kunnen uitvoeren hebben we weer hulpouders nodig die om 
08.30 uur even het fruit of de groente kunnen snijden. Als u zich hiervoor wil 
aanmelden, kunt u zich inschrijven op de lijst die in de keuken hangt of u mag 
ook mailen naar anoukhuskes@obsdebelhamel.nl 

Alle hulp is welkom! 
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Nieuws van Het Facet,
project “Macht en Regels” bijna afgesloten.

Bezoek aan het gemeentehuis.
Excursie Het Facet: gemeentehuis Valkenswaard 

De afgelopen acht weken hebben de kinderen gewerkt aan lessen binnen het 
thema ‘macht en regels’. Samen hebben de kinderen ontdekt dat:
 • de koning in Nederland geen kroon draagt, zelfs niet bij zijn kroning; 
 • de koning nu 2 extra kronen heeft, die ontworpen en gemaakt zijn door
   Thijs B. en Thijs H.;
 • dat deze jongens een brief geschreven hebben aan de koning,
  maar dat ze nog geen antwoord hebben gekregen;
 • de politiek en de rechtspraak in Nederland los staan van elkaar;
 • de in de rechtbank heel goed wordt afgewogen of iemand schuldig is;
 • dat je dit kunt vergelijken met een balans, waarmee je dingen afweegt;
 • dat een balans maken die goed werkt best lastig is;
 • dat in de middeleeuwen de macht vaak bepaald werd door wapens;
 • dat de blijde daarbij een belangrijk wapen was;
 • dat een blijde erg lijkt op een katapult;
 • dat een werkplan voor deze werkstukken belangrijk is;
 • en tenslotte, dat het lastig is om zelf een werkplan te bedenken.

Het Facet ging woensdagochtend 24 oktober, met de auto naar het 
gemeentehuis. Toen we daar aankwamen werden we ontvangen door 
een ambtenaar van onderwijszaken. Ze bracht ons naar de raadszaal. 
De burgemeester Anton Ederveen kwam en de wethouder Mieke Theus. 
Toen ze daar waren gaven we ze een portret die we zelf getekend 
hadden. De onderbouw heeft toen een interview met de burgemeester 

gehouden. Toen 
het interview was 
afgelopen kregen 
we een rondleiding 
van de ambtenaar 
en Mieke door het 
hele gemeentehuis. 
Daarna had de 
bovenbouw een 
interview met Mieke 
we vonden het leuk. 
De burgemeester 
liet ons zijn best wel 
zware ambtsketen vasthouden. Verder liet hij zien wat er 
voor tekens op stonden en wat ze betekende. 

Het Facet
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Mieke vertelde dat ze voor welzijn en onderwijs zorgt. Zij moet zorgen dat 
mensen zich goed voelen in Valkenswaard. Het onderwerp welzijn is echt heel 
groot. Toen vroegen we of ze weleens een wet moest uitvoeren waar ze het 
niet mee eens is ze zei dat dat soms wel is maar ze mag wel protesteren maar 
dat is niet zo slim. Ze zei ook dat je niet speciaal voor wethouder gestudeerd 
hoeft te hebben of een speciaal diploma maar verstand is wel handig. Ze heeft 
eerst 4 jaar bij de gemeenteraad gewerkt en ook als juf en als directrice, 
daarna wou ze graag mensen helpen dus wou ze wethouder worden. Ze heeft 
nu als wethouder geen andere baan. Elke dag van een wethouder ziet er anders 
uit soms denk je van het gaat zo en dan toch weer niet ze moet meestal rond 
9:00 uur op het werk zijn. Voor het onderwijs regelt ze dat er scholen gebouwd 
worden en dat er genoeg juffen en meesters zijn. We vroegen haar ook of ze 
zou kunnen zorgen dat de kinderen die in een andere gemeente wonen dat die 
dan met de taxi naar school kunnen. Ze zei dat ze dat niet kon regelen want de 
gemeente waarin je woont moet dat zelf regelen. Ze vindt het leukste in haar 
werk overleggen met andere mensen.

Made by: Aline en Daniël 

Interview met wethouder van onderwijs Mieke Theus

Het verslag van het interview met de 
burgemeester, door de onderbouw van Het Facet
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Samen met de kinderen van Het Facet gaan 
we op ontdekkingstocht door de wereld van 
energie. 

Energie is het vermogen om iets te veranderen, 
bijvoorbeeld warm te maken, licht te maken,  
geluid te maken of om iets in beweging te 
brengen.
Ook de energie van de mens zal aan bot komen. 

Thematafel:
Natuurlijk willen we weer een mooie thematafel inrichten. 
Het zou heel speciaal zijn als we modellen van een windmolen, watermolen of zelfs een stoommachine kunnen 
bekijken.
Heeft u voorwerpen of afbeeldingen om op te hangen? Alles is welkom.  

Het nieuwe werkthema voor Het Facet: Energie, kracht en golven

De burgemeester en wethouder kregen elk een schilderij!! 

De ketting van de 
burgemeester is van zilver!
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De	leerlingen	van	groep
5	t/m	8	van	het	Facet	

hebben	vrijdagmiddag	
prachtige	kunstwerken	

gemaakt!

LEAF ART

Daan,	Enzo,	Daniel,	Tijs,	
Quinn	en	Xander
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LEAF ART

Pleun,	Niene,
Aline,	Niels,
Manon,	Julia
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https://www.obsdebelhamel.nl/album/252199/Schoolkamp-2018

Kamp

foto's van het 
schoolkampop de site!

...en een beetje Halloween ;D

Groep 7/8 doet mee met de nationale voorleeswedstrijd. 
7 kinderen hadden zich opgegeven en van tevoren flink 
geoefend! Ze hadden allemaal op een leuke, mooie of 
spannende manier voorgelezen. Maar er kan er maar één de 
winnaar zijn en dat is Claire!!
Gefeliciteerd Claire! Jij bent door naar de volgende ronde 
en gaat onze school vertegenwoordigen in de Hofnar! 

Nieuws uit groep 7/8

De Kattebel • jaargang 18 • 2 november • nummer 5


