
AGENDA!
MAANDAG 14 JANUARI
START KERNCONCEPT 
EVENWICHT EN KRINGLOOP, 
HET FACET

DINSDAG 15 JANUARI 2019 
WORKSHOP YOGA
VOOR HET FACET

WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
DREUMESEN EN PEUTERS

DONDERDAG 17 JANUARI
19.30 UUR MR VERGADERING

DONDERDAG 24 JANUARI 
OUDERBORREL IK OOK! 
(COMMUNICATIE HIEROVER 
VERLOOPT VIA IK OOK!)

VRIJDAG 25 JANUARI 
OPEN OCHTEND
VOOR DE BELHAMEL
(NIET VOOR HET FACET!)
9.00 UUR – 11.30 UUR

MAANDAG 28 JANUARI 
OPEN OCHTEND
VOOR DE BELHAMEL
(NIET VOOR HET FACET!)
9.00 UUR – 11.30 UUR

DINSDAG 29 JANUARI  
ADVIESGESPREKKEN GROEP 8

☛

☛

Nieuwjaarswens

De open ochtenden komen er weer aan. Op vrijdag 25 januari en maandag 28 
januari openen we tussen 9.00 uur en 11.30 uur onze deuren.
 
Deze ochtenden zijn bedoeld om ouders/ verzorgers met jonge, nog niet 
schoolgaande, kinderen, de kans te geven de school te bezoeken en zo de school 
‘in bedrijf’ te zien, om zo een goede keuze te kunnen maken voor een basisschool 
voor hun kind.
Deze ochtenden zijn niet bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in Het 
Facet. Voor Het Facet geldt een ander orientatietraject. 

Kent u mensen in uw omgeving met kinderen die nu twee of drie jaar zijn?
Wilt u ze dan attenderen op deze ochtenden? 

We zijn heel blij dat zovelen van u zo positief spreken over de school. Dit hoor ik 
geregeld terug van nieuwe ouders die een afspraak met me maken om kennis te 
komen maken met de school. Hartelijk dank daarvoor. U bent onze belangrijkste 
ambassadeur!

Groet, Dieneke Berends (locatiedirecteur)

Open ochtenden

Het team van 
De Belhamel 

wenst iedereen 
een heel mooi en
gezond 2019 toe.
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Gezocht
lege eierdozen 

Start nieuw
kernconcept Het Facet

Aan het eind van 2018 zijn de kinderen 
flink met verf aan de slag geweest. Het 
mengen van de verf doen we graag in 
eierdozen.
De voorraad is nu ongeveer op. 
Vandaar de vraag:
Wilt u weer voor ons eierdozen sparen?
 U kunt ze op school inleveren in de 
keuken dan ruimen wij ze op. 

Evenwicht en kringloop.

Zoals u in de kalender aan het begin van deze nieuwsbrief kunt lezen starten 
we binnenkort met het kernconcept “Evenwicht en kringloop”. We gaan ons 
verdiepen in de kringlopen in de natuur, de economie en in het leven van de 
mens. Ook kijken we naar de gevolgen van het verstoren van het evenwicht 
in deze kringlopen. Voorbeelden van onderwerpen die voorbij komen zijn: de 
waterkringloop, waterzuivering, plasticsoep, recycling, evenwicht en rust in je 
hoofd. Voor één van de opdrachten hebben we plastic verpakkingen nodig. Deze 
gaan we gebruiken om kunst mee te maken. Plastic verpakkingen met bijzondere 
vormen en kleuren zijn hiervoor belangrijk. Wilt u de kinderen helpen om deze 
schoon te maken en te verzamelen? 
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13 januari
Jan
groep 1/2

19 januari
Ruby
groep 3/4

24 januari, 
Ridhaan
Het Facet

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Op tijd komen
en op tijd ophalen

Personeel

Het valt op dat we voor de kerstvakantie bijna dagelijks gebeld werden 
door ouders (soms wel drie op een middag) die aangaven dat ze ‘iets 
later waren’.
Dit kan natuurlijk een keer voorkomen maar we willen u met klem 
verzoeken zoveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn of anders een 
andere ouder te vragen even uw kind op te vangen. Leerkrachten 
hebben geregeld na schooltijd afspraken die daardoor dan ook weer 
later kunnen beginnen.

Het 's morgens op tijd komen was in diverse gezinnen voor de vakantie 
weer een grote uitdaging... Dus ook hier graag uw aandacht voor. Het 
is voor kinderen niet fijn om te laat in de klas te komen. Om 8.20 uur 
gaan de deuren open zodat er genoeg tijd is voor de kinderen om rustig 
in de klas te komen. Houd u het afscheid in de klas kort? De lessen 
starten om 8.30 uur!!!

Dieneke Berends
locatiedirecteur

Voor de vakantie heeft u een mail ontvangen met een brief met allerlei 
informatie over de personele bezetting in de diverse groepen. 

Juf Nicole (de invalster in groep 5/6) heeft de kinderen deze week 
verteld dat ze zwanger is. Haar zwangerschapsverlof gaat twee weken 
na de meivakantie in. Juf Ellen heeft in de vakantie ouderschapsverlof 
aangevraagd en komt meteen na de meivakantie terug. 
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Nieuws uit groep 5-6

Schaatsbaan

Schaatsbaan

Schaatsen

SCHAATSEN

Op vrijdag 14 december zijn we gaan schaatsen op de markt in Valkenswaard. 
Het was een leuke ochtend.

We hebben 90 minuten geschaatst en 
het was groot.     
En op een kant was er een slalom.
Het was heel leuk. 
                                                                      
Igor en Dominique 

We waren aan het 
schaatsen en                                                  
we vonden het 
leuk. 

Jilano en Axel 

Faye: het is heel leuk als je het kan.
Maar als je niet goed kan schaatsen 
dan heb je een pinguïn en zeehonden 
daar kan je het mee leren.

Sabrina: er zijn verschillende banen. 
Klein groot en tussenin. 

Tygo: ik vond het schaatsen erg leuk. 

Sam: Het schaatsen was leuk voor groot en klein.
Als je klaar was met schaatsen mocht je bij de bar iets bestellen. 

Het was op 14 december op een vrijdag.
Van 9 uur tot half 11.
Het ging best goed maar we vielen best vaak.
We kregen daar ranja maar wij vonden het niet 
lekker .
Er waren drie niveaus een kleine een 
middelmatige en een grote.
Er waren voor kinderen die het nog lastig vonden 
waren er nog zeehonden en pinguïns.

Damian en Eline 

Schaatsen met groep 5/6 van De Belhamel.
We verzamelde ons in de klas. 
Eerst hadden we al groepjes met welke ouder 
we in de auto moesten en toen het die dag was 
gingen we schaatsen.
Toen we klaar waren kregen we ook nog ranja

Groetjes Inia en Anoek 

THAIS EN BRIANNE.
DIT HEEFT BRIANNE GEDAAN.

IK BEN VAAK GEVALLEN.
MAAR UITEINDELIJK KON IK HET HEEL GOED.
IK PAKTE EEN ZEEHOND EN IK WERD DE TAXI.

HEEL VEEL KINDEREN WILDE ER OP EN DAT IK ZE SNEL WEGBRACHT 
NAAR DE PLEK. EN UITEINDELIJK 
SPEELDE IK MET AXEL EN E’OWIN. 

 
DIT HEEFT THAIS GEDAAN.

IK BEN HEEL VAAK GEVALEN NET ALS Brianne                                         
IK HEB BIJ ANOUK OP HET ZEEHONDJE GEZETEN

IK HEB ELINE EEN BEETJE GEHOLPEN                                                                                                                                         
                                               

EINDE!!

Meer foto’s staan op de website! 
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Groep
5/6



Eindejaarsviering
Donderdag 20 december hebben we een fijne viering gehad in alle groepen.  
In mooie kleren kwamen de kinderen naar school. Velen hadden lekkere hapjes 
mee gebracht. In iedere groep werd er een buffet ingericht waar de kinderen zelf 
kon-den kiezen wat ze allemaal wilden eten.

De ouders hebben in De Belhal een gezellig samenzijn gehad waar ze onder het genot van een hapje en een 
drankje konden genieten van een optreden van de kinderen.  
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We kijken terug op een geslaagde avond. Bedankt voor alle ouderhulp.

Meer foto’s staan op de website! 
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Bijna elke derde woensdag van de maand wordt er om 10.45 uur voorgelezen 
aan dreumesen en peuters.

Na het voorlezen is er een leuke activiteit voor de kinderen. Hierbij kunt u denken 
aan een knutselwerkje, even in de speelzaal spelen, etc. We bieden dit aan omdat 
we voorlezen enorm belangrijk vinden en we zo nieuwe kinderen en hun ouders/
grootouders laagdrempelig de mogelijkheid bieden kennis te maken met de school.

We merken dat de animo wat terugloopt doordat kinderen die eerst kwamen 
ondertussen naar school gaan. Het is dus tijd voor een nieuwe generatie dreumesen 
en peuters...

Kent u kinderen in uw omgeving die nog niet naar school gaan? Wilt u de ouders 
hier dan wijzen op deze mogelijkheid? 

Aanstaande woensdag wordt er weer voorgelezen door Maria (oud leerkracht van 
de school). U bent van harte welkom! De koffie en ranja staan klaar!

Juf Dieneke

Voorlezen aan dreumesen en peuters



De Kattebel • jaargang 18 • 11 januari 2019 • nummer 9

Het Leger des Heils wil jou heel erg bedanken voor de kleding die jij, samen 
met de rest van de school, hebt ingezameld. Met de kleding kunnen we heel 
veel mensen helpen, bijvoorbeeld arme mensen of vluchtelingen. 

Wist je dat het ook goed voor de aarde is om oude kleding opnieuw te 
gebruiken? Want het maken van nieuwe kleding kost veel water. En er hoeven 
minder vrachtwagens te rijden om nieuwe kleding naar de winkels te brengen. 

Doe je bij de volgende schoolinzameling weer mee?

Bedank t !
Met jouw kleding helpen wi j 
anderen én het mi l ieu

RESHARE
TEXTIELHERGEBRUIK


