
Carnaval staat weer voor  
de deur en de carnavals-
commissie heeft weer een 
leuk programma voor vrij-
dag 1 maart in elkaar gezet.  

De kinderen komen deze 
dag allemaal om 8.30 uur 
binnen in de eigen klas. Om 
8.45 uur worden de nieuwe 
schoolprins en schoolprinses 
bekend gemaakt.  Nadat we 
weten wie het prinsenpaar 
is geworden, starten de 
kinderen met activiteiten. 
Voor deze activiteiten hebben we hulp nodig. In de onderbouw vragen we ouders 
die een groepje kunnen begeleiden en in de bovenbouw hebben we ouders nodig 
die een activiteit begeleiden en/of die de dag ervoor  (donderdag 28 februari) 
spullen klaar kunnen zetten. Wilt u alvast deze datum in uw agenda zetten en 
evt. doorgeven aan de groepsleerkracht of u mee kunt helpen. Verdere informatie 
volgt.

Namens de Carnavalscommissie, juf Yolanda

AGENDA!
DINSDAG 12 FEBRUARI 
WINTERRAPPORT MEE 

MAANDAG 18 FEBRUARI 
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

WOENSDAG 20 FEBRUARI 
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
PEUTERS EN DREUMESEN
LEESCONSULENTE OP 
BEZOEK IN ALLE GROEPEN.

DONDERDAG 21 FEBRUARI 
OUDERGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 6

DINSDAG 26 FEBRUARI 
OUDERGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 7

WOENSDAG 27 FEBRUARI 
20.00 UUR IVN-INFO-AVOND 
VOOR HULPOUDERS

VRIJDAG 1 MAART 
CARNAVALSVIERING,
ALLE LEERLINGEN MOGEN 
VERKLEED KOMEN. 
SCHOOL UIT OM 
12.00 UUR EN START 
CARNAVALSVAKANTIE 

CARNAVALSVAKANTIE
MAANDAG 4 T/M 8 MAART 
CARNAVALSVAKANTIE

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

☛
Op donderdag 21 februari zijn de oudergesprekken voor groep 1 t/m 6 en op 
dinsdag 26 februari zijn de gesprekken van groep 1 t/m 7. Groep 8 heeft reeds 
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs gehad en heeft dus nu geen 
oudergesprekken. Ouders van groep 7 kunnen zich dus alleen in schrijven voor 
een gesprek op 26 februari.

De ouders van groep 1/2 ontvangen een aparte mail van de leerkrachten over het 
inplannen van de gesprekken. 

Voor de overige groepen hangen we volgende week de intekenlijsten op in De 
Belhal. Bij meerdere gesprekken in verschillende klassen verzoeken we u dringend 
om ‘een tijdblokje’ tussen de gesprekken te laten. Zo kunnen wij ons aan de 
planning houden en hoeven andere ouders niet onnodig te wachten. Bedankt!

Ouderhulp gevraagd voor de Carnaval

Aanmelden oudergesprekken
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Ouderhulp, ouderhulp, ouderhulp

NL Doet!

Fruit snijden op dinsdag, 
woensdag of donderdagochtend

Luizenouder

We kunnen niet zonder…. We begrijpen goed dat u naast de school van uw 
kind(eren) ook andere dingen te doen heeft. Maar toch is het belangrijk dat 
elke ouder betrokken is bij de school. Voor elk kind is het goed te ervaren dat 
zijn of haar ouder betrokken is bij de plek waar hij of zij zoveel tijd is en dat 
zo’n belangrijk deel van zijn of haar leven uitmaakt. Als iedere ouder iets doet, 
is dat voor elk kind prettig en heeft iedere ouder de kans iets te doen dat bij 
zijn of haar talent en / of interesse past en daarnaast zijn er gewoon taken 
die moeten gebeuren… Dus hieronder een paar items die betrekking hebben op 
ouderhulp (en in de meeste gevallen mogen grootouders ook). 

Op vrijdag 15 maart is weer de landelijke actie NL Doet! Een dag voor 
vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken. Ook dit jaar doen we 
daar als school weer aan mee. Wilt u deze dag vast noteren in uw agenda? 
We kunnen veel vrijwilligers gebruiken die onder het genot van kop koffie/ 
thee allerlei klusjes op of rond de school komen doen. Ook al kunt u maar een 
uurtje, bent u welkom… ook grootouders en andere vrijwilligers zijn uiteraard 
welkom om te komen helpen! 

Ik heb vernomen dat dit jaar ook vrijwilligers van De Helicon, de groenschool in 
Eindhoven zich hebben aangeboden als vrijwilliger! Hartstikke fijn! 

Meer informatie volgt.

Onder het mom van vele handen maken licht werk:

Wie komt helpen om fruit te snijden op dinsdag, woensdag of 
donderdagochtend? Nu zijn een paar ouders best even bezig om voor de hele 
school fruit te snijden. Zij kunnen zich voorstellen dat u denkt dat het niet 
nodig is als u al een paar ouders in de keuken aan de slag ziet. Niets is minder 
waar! Indien er meer ouders even aansluiten is het zo gebeurd. Dus heeft u 
even tijd, al is het maar tien minuten is het fijn als u even helpt! Ook als u een 
van de dagen kunt, is dat al heel prettig en uiteraard gezellig!

Kwamen bovenstaande oproepjes net niet uit? Dan heeft u geluk!! 
De vacature voor luizenouder is nog niet ingevuld. En het mooiste is:  
u bent meteen aangenomen en elke ouder en leerkracht is u dankbaar! 

Hoe meldt u zich aan? Dat kan bij iedere leerkracht of via een mailtje of een 
mailtje naar or@obsdebelhamel.nl. U kunt meteen beginnen op maandag na de 
carnaval! 

Groet, Dieneke 

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)
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9  februari
Ilayza
groep 1/2 

11  februari 
Hana
groep 3/4 

15  februari 
Sam 
groep 5/6 

19  februari
Nina 
groep 3/4
 
19  februari
Sem
groep 7/8
 
20  februari
Claire
groep 7/8
 
21  februari
Jill 
groep 7/8 

21  februari 
Fabienne
groep 7/8
 
22 februari
Zoë   
groep 1/2

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

IVN
Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) 
heeft weer een nieuw project voor onze school. 

We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen leren in het klaslokaal. Immers in de 
wereld om ons heen is ook veel te leren. Daarom laten we onze leerlingen ieder jaar 
meedoen met de activiteiten die voorbereid worden door het IVN, zodat ze ook op een 
andere manier leren over de natuur. 

De IVN groep heeft een nieuw project: “Kom kijken op de heide”. Op 5 posten (plekken 
met opdrachten) kunnen de kinderen van alles leren en ontdekken over de heide, zoals 
het ontstaan van de hei, een stukje geschiedenis van de hei, hoe de hei er uit ziet en 
welke dieren en planten je er allemaal kunt vinden. 

Op donderdag 28 februari, dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart zijn we als school aan 
de beurt om naar het IVN gebouw in de Bosstraat te komen met de kinderen.

Wanneer is elke groep aan de beurt:

Vrijdag 22 februari  groep 7/8 (tijd nog onbekend) 
Dinsdag 12 maart         ’s morgens groep 5/6 
                                  ’s middags groep 3/4  
Donderdag 14 maart     ’s morgens groep Het Facet 
                                   ’s middags groep 1/2 

Voor de posten vragen we per groep 5 ouders (of grootouders) die de kinderen begeleiden. 

Op woensdag 27 februari is er ’s avonds om 20.00 uur uitleg over de opdrachten in het IVN 
gebouw. Dan kunt u zien welke materialen er klaar liggen en wat u allemaal kunt vertellen 
aan de kinderen. 

Als u hiervoor interesse hebt, wilt u dit dan doorgeven aan de desbetreffende leerkracht? 
Mocht u die avond verhinderd zijn, kunt u info krijgen bij de leerkracht van de groep van 
uw kind na 27 februari. Dit is handig want dan weet u wat u kunt verwachten en kunt u 
gelijk op de dag zelf met de kinderen aan de slag.

Voor de onderbouwgroepen zoeken wij ouders/ verzorgers die ons kunnen wegbrengen en 
ophalen. 

Er komen nog ouderintekenlijsten bij de klaslokalen te hangen waarop u zich kunt 
aanmelden. We hopen dat we genoeg mensen kunnen vinden die kunnen helpen, anders 
kan de activiteit niet doorgaan. 

Evt. verdere informatie volgt later. 

Juf Yolanda Kolkman 

Leerkracht groep 3/4 en contactpersoon IVN namens school. 
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Nieuws uit groep 3-4

Dinsdag 22 januari zijn we met de groep naar De Hofnar geweest. De kinderen 
maakten kennis met allerlei muziekinstrumenten. Er werd verteld waar de 
instrumenten van gemaakt zijn en ze konden horen hoe de muziekinstrumenten 
klonken. De kinderen mochten op alle instrumenten een keer zelf spelen. Aan 
het einde kregen ze van de muziekdocenten te horen hoe de instrumenten 
allemaal samen klonken, een klein orkest. Het was een gezellige en leerzame 
ochtend.

De week erna zijn we naar een voorstelling “Lejo ontdekt het orkest” 
gaan kijken. De dirigent van het grote orkest ging op reis naar Amerika en 
daarom moest iemand anders het orkest gaan leiden. Lejo (het poppetje van 
Sesamstraat) kreeg de opdracht om het orkest over te nemen. 

De kinderen hebben genoten van een leuke voorstelling. 
Ouders, bedankt voor het halen en brengen van de kinderen!
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Nieuws uit groep 7-8

Bibliotheekproject De rode draad 
Alle kinderen hebben een boek gekozen om te lezen. Ze hebben dit boek alleen, 
in een tweetal of in een groepje gepresenteerd aan de klas. 

Al deze boeken zijn verfilmd. Iedereen mocht een stem uitbrengen op het boek 
waarvan ze ook nieuwsgierig zijn geworden naar de film. 

Het boek wat de Oscar heeft gewonnen is: Sjakie en de chocoladefabriek!  
Deze film gaan we nu met z'n allen kijken. 

Alle kinderen hebben op deze manier weer voor de klas gestaan en 
gepresenteerd. Voor veel kinderen is dit een spannende ervaring. Op deze 
manier wordt presenteren steeds makkelijker! Super goed gedaan allemaal!

Kijk op de site bij groep 7/8 voor meer foto’s. 
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Nieuws van Het Facet

Vogels kijken 

Vogeltelling

We hebben vogels gekeken achter een groot vel papier waar we kijkgaten 
in gemaakt hadden, zodat de vogels ons niet konden zien. We hadden een 
verrekijker. We hebben 30 kauwen en 4 pimpelmezen gezien. 1 merel en 3 
keer een houtduif en 3 keer een ekster 2 vinken en 1 spreeuw en 3 keer een 
koolmees en 5 zwarte kraaien en 4 huismussen.

Thijs H. en Julia

Vogels tellen.

We hebben vogels op een blaadje 
geplakt en de namen erbij geschreven 
en op het raam geplakt. We hadden 
ook nog gaten in het blaadje gemaakt 
waar je door kan kijken. Daarna 
gingen we vogels tellen en als we er 
een zagen zetten we er een streep 
bij.

We hebben al 31 kauwen gezien 
en 4 pimpelmezen en 1 merel en 4 
huismussen 

en geen zwarte kraai en ook geen 
spreeuw en 3 eksters en 3 houtduiven 
en 3 koolmezen.

Daimy                                                           

We hebben de vogels gevoerd.
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Yoga

(geschreven door leerlingen 
Tijs en Xander)

Verslag van de Yoga workshop 

Het
Facet

We hebben met de hele klas yoga gedaan.  
Van een yoga juf. Die juf heet Inge en we hebben 
heel veel oefeningen gedaan; bijvoorbeeld de 
boot en kraai. We mochten een knuffel en een 
fleece deken meenemen. We mochten ook met 
onze knuffel op onze rug door de klas lopen.  
We gingen door de benen van de juf. Ik eerst, 
dan iedereen. Het was leuk.

Pleun en Ridhaan

Dinsdag 15 januari kregen de 
kinderen van Het Facet yogales 
van Inge Stals. We moesten 
daar bij veel verschillende 
opdrachten doen. Als eerste 
deden we bij de warming-up 
de juf na. Daarna mochten we 
allemaal een opdrachtenkaart 
kiezen en die moesten we 
dan allemaal om de beurt 
doen. Sommige opdrachten 
waren met zijn tweeën en de 
andere alleen. De opdrachten 
waren heel leuk en sommige 
lukten niet zo goed, daar 
konden alle kinderen goed mee 
omgaan. De opdrachten die 
we moesten uitvoeren waren 
bijvoorbeeld de slang, de boom 
en de neerwaartse hond. De 
eindopdracht was dat je onder 
je deken moest liggen alsof je 
slaapt zodat je kon relaxen en 
een rustige dag hebt. Daarna 
was de yogales klaar en was 
iedereen rustig en relaxt. 
De kinderen van Het Facet 
vonden het een leuke yogales.  
Dank je wel juf Inge!

Ridhaan en Lauren doen hier de boot.
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Kringloop en evenwicht

Excursie van Het Facet,
naar AquaPonics in Strijp

We zijn al een aantal weken aan het werk met 
het kernconcept ‘Kringloop en evenwicht’. We 
werken in verschillende groepjes aan meerdere 
opdrachten met als onderwerp: De plastic soep. 
We knutselen zeedieren van plastic afval.

We zijn maandag 21 januari, met Het Facet op excursie 
geweest naar het Veemgebouw. We gingen daarheen in 
verband met het kernconcept evenwicht en kringloop. 
Toen we daar aankwamen kregen we eerst uitleg over de 
kringloop van hun bedrijf. Het begon met vissen. De vissen 
kregen te eten. De vissen poepten in het water dat water 
ging naar meer dan 216 miljard bacteriën die al de poep 
op aten en dan weer uitpoepten. De poep van de bacteriën 
werd het voedsel voor de planten. De planten zuiverdere 
het water en het water ging weer terug naar de vissen. 
Toen we de grote kamer binnen mochten moesten we een 
jasje aan en onze handen ontsmetten. We moesten dat 
jasje aan omdat er misschien beestjes op je jas zitten 
en dan op de planten komen en dan de planten opeten 
ze kunnen niet sproeien met chemische middelen, want 
dan komt dat in het kringloopsysteem. Het licht was erg 
vreemd, hierdoor groeien de planten beter en was er toch 
minder energieverbruik. Je kunt dit goed zien op de foto’s. 
De sla werd verkocht aan restaurants en de wortels aten 
de meelwormen binnen een dag op. De medewerkers van 
AquaPonics werkten hier om ervaring op te doen, omdat ze 
moeilijk een baan kunnen krijgen doordat ze een beperking 
hebben. Ze werkten dus niet alleen maar leren ook. 

Door Aline en Daan

Onderzoek:  
Welk afval vinden 
we op school en 
op welke manier 
scheiden we het 
afval?
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