
AGENDA!
WOENSDAG 5 DECEMBER 
SINTERKLAASVIERING, 
KINDEREN OM 8.20 
UUR OP SCHOOL (KANT 
RUDOLFUSDAL)

DONDERDAG 6 DECEMBER 
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 10 DECEMBER
JUF ANOUK CURSUS 
VERTROUWENSPERSOON, 
MEESTER HENK VERVANGT

VRIJDAG 14 DECEMBER 
KATTEBEL 8

VRIJDAG 14 DECEMBER 
GROEP 3 T/M 8 SCHAATSEN
 
WOENSDAG 19 DECEMBER 
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
PEUTERS EN DREUMESEN

DONDERDAG 20 DECEMBER 
ALLE KINDEREN
14.00 UUR UIT
’S AVONDS 
EINDEJAARSACTIVITEIT
VOOR ALLE KINDEREN

VRIJDAG 21 DECEMBER
ALLE KINDEREN OM 12.00 
UUR UIT.
START KERSTVAKANTIE!

☛

☛

☛
Vriendelijk verzoek om op 5 december om 8.20 uur aanwezig te zijn op 
het pleintje aan de Rudolfusdalkant, dus niet op de grote speelplaats 
maar precies aan de andere kant van de school. Kinderen gaan van 
tevoren niet de school in maar nemen hun tas gewoon mee en gaan bij 
hun leerkracht staan. De surprises hebben de kinderen van groep 5 t/m 
8 op 4 december al meegenomen naar school. 

Samen gaan we Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen! 

Sinterklaas

Herinnering: oudertevredenheidspeiling

Tot 7 december heeft u de kans om de oudertevredenheidspeiling m.b.t. onze 
school in te vullen die u van Scholen met Succes heeft ontvangen. Tot nu 
toe hebben we van 48% van de gezinnen een reactie. Dit is te weinig om een 
betrouwbaar beeld te hebben. Vriendelijk verzoek het in te vullen mocht u dit 
nog niet gedaan hebben. 

Juf Dieneke
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Kinderen mogen thuis eten. Hiervoor maakt u duidelijke afspraken met de 
leerkracht als u uw kind niet op komt halen. 

Mocht uw kind een keer extra thuis gaan eten en u komt het niet zelf ophalen, 
geeft u uw kind ’s ochtends een briefje mee voor de leerkracht. Zonder briefje 
mogen kinderen niet naar huis. 

Als uw kind thuis gaat eten is het niet de bedoeling dat het dan na bijvoorbeeld 
20 minuten alweer naar school komt. Als uw kind (of u) ervoor kiest thuis te 
eten blijft het de hele pauze thuis en is het vanaf 12.40 uur weer welkom op 
het plein.

Zo blijft het overzichtelijk welke kinderen op school horen te zijn en welke 
niet. Ook is het dan minder druk op het plein wat de rust van de overige 
kinderen ten goede komt. 

Mee naar binnen in de ochtend

Thuis eten

Als kleinschalige school is het op De Belhamel voor iedere ouder/ verzorger mogelijk
om ’s ochtend uw kind naar de klas te brengen. We vinden het belangrijk deze mogelijkheid 
aan te bieden zodat uw kind ’s ochtend kort iets kan laten zien in de klas of u kort iets kan 
doorgeven aan de leerkracht.

Om dit goed te laten verlopen vragen we u de volgende zaken in de gaten te houden en uw 
medewerking aan te verlenen:

· Houd het gesprekje met de leerkracht zo kort mogelijk zodat de leerkracht er voor de kinderen 
kan zijn. U kunt uw kind beter stimuleren zelf iets door te geven aan de leerkracht. Dat helpt 
het kind op weg naar zelfstandigheid.

· Laat kinderen zelf hun beker/ fruit/ tas opruimen. Zo weet het wat het mee heeft en ook dit 
draagt bij aan zelfstandigheid.

· Blijf als ouder/verzorger bij de kleuters buiten de kring. Anders zitten de kleuters tegen lange 
benen aan te kijken en is er onrust in de klas. Fijn als de kinderen elkaar kunnen zien. 

· Houd het afscheid kort en duidelijk.

· Zit uw kind in de bovenbouw? Bouw dan het naar binnen brengen af. Op het voortgezet 
onderwijs moet uw kind het ook zelf doen en zo kan het er al aan wennen, anders is de overgang 
nog groter dan die al is voor kinderen.

· Houd zelf oog op jongere broertjes en zusjes. Het is niet de 
bedoeling dat die ’s ochtend in een van de hoeken gaan spelen 
o.i.d. 

· Gedraag u zelf ook rustig in de gang etc. Dat is voor 
prikkelgevoelige kinderen veel fi jner. 

· Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de klas zit? Op tijd is 
VOOR 8.30 uur. Er komen de laatste weken steeds meer kinderen 
te laat en in de meeste gevallen ligt dit niet aan de kinderen... ;)

Namens alle kinderen en leerkrachten,
hartelijk dank voor uw medewerking!
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5 december
Albines 
groep 3/4

9 december
Max
groep 1/2

11december
Thijs
FACET

13 december
LLyndi
groep 7/8

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Nieuwe tijdelijke onderwijsassistente

Schaatsen

Soms zit het ineens mee... Vorige week is Lidwien Engelbert gestart als 
vervanger van de onderwijsassistent. Zoals u waarschijnlijk weet is Juf Elein nog 
niet hersteld en neemt juf Karin haar werkzaamheden voor een groot gedeelte 
over. Juf Karin kunnen we nu vervangen. 

Op maandag en dinsdag is juf Lidwien voor het grootste gedeelte onder 
schooltijd op school en zal zij voornamelijk ondersteunen in groep 3/4 
aangezien deze groep momenteel niet gesplitst kan worden op maandag en 
dinsdag nu juf Fieke naar groep 5/6 is. Ook zal zij enkele andere leerlingen en 
groep 1/2 ondersteunen. 

Juf Lidwien werkt eind van de week op OBS Ekenrooi in Waalre (een andere 
school van ons bestuur) en ze heeft heel veel ervaring in groep 1 t/m 4. 

Juf Dieneke

Tijd voor ijspret! Op vrijdag 14 
december gaan we van 9.00 uur tot 
10.30 uur met de groepen 3 t/m 8 en Het Facet, onder schooltijd, schaatsen 
op de schaatsbaan op de Markt in Valkenswaard. Zoals elk jaar zijn we ook dit 
jaar weer uitgenodigd om aan de Rabo KinderSchaatsWeken deel te nemen en 
we maken daar graag gebruik van! 

Elke groep heeft hulpouders nodig die kunnen rijden of mee kunnen fi etsen. 

Kunt u helpen? Wilt u dit dan kenbaar maken op de lijst die bij de deur van 
de klas hangt? Alvast bedankt!

Wat verwachten we van de begeleiders? We zijn erg blij met alle hulp van 
ouders of opa’s en oma’s om dit mogelijk te maken! Zonder hulp lukt het niet! 
We vinden het fi jn als u actief mee helpt. Wilt u helpen bij het aantrekken van 
de schaatsen? Na het schaatsen zorgt de bank voor warme chocolademelk. Helpt 
u deze uitdelen? 

Het is een schoolactiviteit. Daarom is het niet toegestaan te roken, etc. Ook op 
de schaatsbaan gelden de normale schoolregels en wordt er alleen gegeten en 
gedronken tijdens de pauze die de leerkracht aan zal geven. 

Denkt u aan warme kleding zoals een goede jas, das, muts en handschoenen en 
uiteraard schaatsen? Kinderen die geen schaatsen hebben kunnen ze daar lenen. 

Veel plezier!

team OBS De Belhamel  (juf Anouk, sportcoördinator)
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Overblijven 
Op school bieden we gratis overblijven 
aan, dankzij de fantastische hulp van 
overblijfouders lukt dit. We zijn als team 
momenteel hard bezig om de overblijfkrachten 
hierbij te ondersteunen. 

Met de kinderen hebben we alle regels die 
gelden binnen en buiten doorgenomen.
We sturen hier momenteel extra strak op. 

Per klas is er een box met buitenspeelgoed waar 
de kinderen zelf verantwoordelijk voor zijn.
Er wordt fantastisch mee gespeeld. 
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