
Momenteel zijn we op zoek naar een extra 
leerkracht voor groep 1/2. Zodra die gevonden 
is kunnen we de groep de hele week splitsen in 
twee groepen. 
Tot die tijd zetten we de huidige werkwijze 
door. Dit betekent dat de kinderen samen 
starten in de kring als ze binnenkomen. Om 
9.00 uur is juf Mayke, de onderwijsassistent, in 
de klas op maandag, dinsdag en groot gedeelte van de donderdag. Dan kunnen we 
de groep in tweeën splitsen. Juf Mayke gaat dan buiten spelen met een helft van 
de klas. De andere helft blijft in de klas voor een werkles. Na de ochtendpauze 
wisselen we dit om. Aan het einde van de ochtend en ook aan het begin van de 
middag kunnen ook de kringactiviteiten gesplitst worden en herhaalt het schema 
van de ochtend zich. We kijken per dag wat de beste organisatievorm is, maar vaak 
zal dit zijn zoals hiervoor beschreven. Op woensdag zijn er twee leerkrachten en 
splitsen we de groep dus ook al gauw na de dagopening. Op vrijdagochtend is 
juf Linda, tot er een extra leerkracht is aangenomen, alleen. Op donderdag zal 

AGENDA!
DINSDAG 26 FEBRUARI 
OUDERGESPREKKEN 
VOLGENS INTEKENLIJST

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

VRIJDAG 1 MAART 
CARNAVALSVIERING, ALLE 
KINDEREN 12.00 UUR VRIJ.
START CARNAVALSVAKANTIE

4 T/M 8 MAART 
CARNAVALSVAKANTIE

MAANDAG 11 MAART
LUIZEN- EN 
NETENCONTROLE 
(WE ZOEKEN NOG 
LUIZENPLUIZERS!!!)

DINSDAG 12 MAART
IVN ACTIVITEIT: ’S MORGENS 
GROEP 5/6 EN ’S MIDDAGS 
GROEP 3/4, INDIEN ER 
PER GROEP VOLDOENDE 
HULPOUDERS ZIJN.

DONDERDAG 14 MAART
IVN ACTIVITEIT ’S MORGENS 
GROEP HET FACET EN  
’S MIDDAGS GROEP 1/2, 
INDIEN ER PER GROEP 
VOLDOENDE HULPOUDERS 
ZIJN.

VRIJDAG 15 MAART
NL DOET! 
VRIJWILLIGERSDAG

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

☛
Het team van De Belhamel heeft ervoor gekozen om niet te gaan staken op 15 
maart. We delen de zorg over het onderwijs en vinden dat er iets moet veranderen 
om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Hiervoor is het uitermate belangrijk 
dat het personeelstekort hoge prioriteit krijgt. We willen u echter niet in de 
problemen brengen, omdat we niet kunnen garanderen dat er altijd een vervanger 
zal zijn als er een collega ziek is. Daarom staken we niet!

Door middel van kunst- en vliegwerk kunnen we meestal de klassen bemannen 
bij afwezigheid van teamleden. Dit zijn echter noodverbanden en absoluut 
niet wenselijk. Er zijn geen vervangers beschikbaar vanuit ons bestuur; de 
arbeidsmarkt is eenvoudigweg te krap. We sluiten daarom niet uit dat we op korte 
termijn, mochten de vervangers-problemen aanhouden, kinderen moeten gaan 
verdelen over de andere groepen of in het uiterste geval groepen thuis moeten 
laten blijven. Wanneer dit uw kind(eren) betreft, informeren we u hierover zo snel 
mogelijk per e-mail. 

Dit alles maakt dat we er nu niet voor kiezen om te gaan staken maar dat we 
er willen zijn voor uw kind(eren) en voor u. De school is dus gewoon open op 15 
maart en uw kind wordt dus ook gewoon op 
school verwacht. Het is niet toegestaan een 
leerplichtig kind deze dag thuis te houden.

Grootte kleutergroep

Stakingsdag 15 maart

De Kattebel
Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 • 5551 EG Dommelen
040–204 25 88 • info@obsdebelhamel.nl • www.obsdebelhamel.nl  

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
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NL Doet!

juf Mayke ook geregeld in groep 3/4 ondersteunen omdat op die dag groep 3/4 
niet gesplitst kan worden. Dit is bij bepaalde lessen en wordt afgestemd met de 
leerkrachten van de kleuters. Op donderdagochtend is juf Netty er ook om groep 
¾ te ondersteunen. 

U ziet als ouder van een kind in groep1/2 een grote groep als u uw kind wegbrengt. 
Ik vind het belangrijk dat u weet dat dit dus zeker niet de hele dag zo is en dat 
we zoveel mogelijk zorgen voor een kleine groep! Met bovenstaande werkwijze 
kunnen we hier zoveel mogelijk voor zorgen. 
Juf Elein haar re-integratie gaat met vallen en opstaan maar over het algemeen in 
stijgende lijn. We werken er nog steeds naar toe dat zij na de carnavalsvakantie 
weer aan de slag is. 

Op vrijdag 15 maart is het tijd voor de landelijke actiedag NL Doet. Ook de school 
doet daar in samenwerking met de ouderraad aan mee. Uiteraard kunnen we dit 
jaar uw hulp weer goed gebruiken. We gaan weer aan de slag met het klaarmaken 
van de moestuin en hebben andere klussen verzameld die we graag gedaan 
willen hebben. Ook al kunt u maar even helpen, u bent van harte welkom! Onder 
schooltijd gaan we met groepjes kinderen aan de slag. 

Het tijdschema van deze dag:

8.30 - 9.00 uur:  Vrijwilligers koffie en thee en ophangen vlaggetjes, spullen 
klaarzetten (bezems, schoffels, zaaimateriaal, etc.) Fijn als u zelf ook 
tuingereedschap van thuis meeneemt (graag voorzien van naam). 

 9.00 – 10.00 uur:  Groep 1/2
10.00 - 10.30 uur :  Pauze
10.30 – 11.30 uur:  Groep 3/4 en onderbouw Het Facet
11.30 – 12.00 uur:  vrijwilligers zonder kinderen aan de slag.
12.00 – 12.45 uur: Lunch voor vrijwilligers en team (verzorgd door
 NL Doet!)
12.45 – 13.30 uur:  Groep 7/8 
13.30 – 14.30 uur:  Groep 5/6 en bovenbouw van Het Facet

14.30 – 15.15 uur:  Opruimen

Wat staat er bijvoorbeeld op de planning:
Het vegen van het schoolplein, egelhuisje schoonmaken, wilgentenen aan het 
hek vastmaken bij de moestuin, moestuin zaai klaar maken, vogelnestjeshoed 
vullen met wol zodat de vogels die kunnen gebruiken in hun nest, schoolmeubilair 
merken op maat, herstellen van draad langs de borders, controleren en sorteren 
van de spelletjeskast, stoelen uit de hal poetsen, etc. 

Het hangt ook af van het weer welke activiteiten we kunnen doen. U kunt op de 
dag zelf u inschrijven op een lijst wat u wilt doen. U streept de activiteit door 
die klaar is. 

We krijgen hulp van een aantal studenten van Helicon en hun begeleiders. 
Hartstikke fijn.

We hopen op een grote opkomst en een gezellige dag met elkaar.

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)
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22 februari
Zoë   
groep 1/2

29 februari 
Aline 
FACET

5 maart  
Ishana 
groep 1/2

5 maart  
Maurick
FACET

5 maart  
Manon
FACET

13 maart  
Julia
FACET

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Terugblik studiedag 18 februari 2019

Afgelopen maandag hebben we op de studiedag in het team gesproken over de koers van 
onze organisatie, Stichting De Kempen, voor de komende jaren. Alle 14 schoolteams zijn 
gevraagd input te geven voor de ontwikkeling van de organisatie. Dit hebben we gedaan aan 
de hand van de volgende 5 kernwaarden: plezier, initiatief, veiligheid, samen en ambitie. 
Ook in de medezeggenschap hebben we hierover gesproken. Het management van RBOB De 
Kempen maakt met alle input een nieuw Koersplan voor de hele organisatie. Elke school 
maakt vervolgens een eigen Schoolplan. 

Verder hebben we op de 
studiedag gekeken naar de 
resultaten van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem, 
op schoolniveau en 
groepsniveau,. Dit geeft 
ons input waar we qua 
schoolontwikkeling aandacht 
aan gaan besteden. Hoe 
houden we goede resultaten 
vast en wat is er nodig om 
resultaten te verbeteren? 

We hebben de resultaten van 
de oudertevredenheidspeiling 
doorgenomen en hier 
actiepunten uitgehaald. De 
oudertevredenheidspeiling 
wordt besproken in de 
volgende vergadering van de 
MR en vervolgens zullen we 
een samenvatting opnemen 
in De Kattebel. Ik kan u alvast 
vertellen dat ik blij ben met 
uw beoordeling over school! 

In de middag is het team 
van Het Facet aan de 
slag geweest met een 
nascholing op het gebied 
van de kernconcepten. Het 
team van De Belhamel had 
groepsbesprekingen met de 
ondersteuningscoördinator 
en mij en heeft gewerkt 
aan de evaluatie van de 
groepsplannen van het 
afgelopen half jaar. Dit wordt 
gebruikt bij het opstellen van 
de nieuwe groepsplannen en 
dus voor het onderwijsaanbod 
dat uw kind het komende half 
jaar krijgt. 

De volgende studiedag is op 
maandag 25 maart. 

Groet, Dieneke 
locatiedirecteur
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Carnavalsprogramma
en hulp gevraagd

Knutselen met Carnaval

Beste ouder/verzorger,

De school is al helemaal in carnavalsstijl omgetoverd. Op vrijdag 1 maart 
hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet. 

Iedereen start gewoon in de eigen klas en wordt er uitgelegd wat we die 
ochtend gaan doen. Daarna gaan we allemaal naar De Belhal en wordt er 
bekend gemaakt wie de prins en prinses van de school wordt. Dan gaat 
het ochtendprogramma beginnen. Door de hele school zijn er activiteiten 
klaargezet. Uw kind mag zelf kiezen waar het aan deel gaat 
nemen. 

Om 10.00 uur gaat iedereen terug naar het eigen lokaal en 
krijgen ze iets te eten en te drinken. Na de pauze is er nog 
even tijd om wat activiteiten te doen.

Om 11.11 uur krijgen we hoog bezoek van Jeugdprins(es) van 
CV De Pintewippers en sluiten we de ochtend af met een prijs 
voor de meest feestelijke persoon van De Belhamel. Dat kan 
natuurlijk van alles zijn, dus wie het wordt, wordt vast een 
verrassing!

Verdere informatie die belangrijk is voor deze ochtend: 

· De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. 

· Alle kinderen mogen verkleed op school komen (neem geen pistolen, 
zwaarden, confetti, spuitserpentines, fee-stokjes enz. mee. (Deze kunnen 
kapot gaan of zoek raken. We zijn als school hier niet verantwoordelijk 
voor). Serpentines mag je wel meenemen!

· Om 12:00 uur zijn alle kinderen uit en start ook meteen de 
carnavalsvakantie. 

Voor de activiteiten, in bovenbouw en onderbouw of voor het begeleiden van 
groepjes kinderen in de groepen 1-2-3 zijn we nog op zoek naar mama’s, papa’s, 
opa’s, oma’s, buren of kennissen.

Aanmelden voor deze hulp kan bij de groepsleerkrachten.

Groet namens de carnavalscommissie, juf Yolanda en juf Linda

Voor het knutselen van de 
muziekinstrumenten met Carnaval 
zijn we op zoek naar kroonkurken 
en kurken. Heeft u deze thuis al 
verzameld? U maakt er de kinderen 
heel blij mee.

De kurken kunnen worden ingeleverd 
bij Het Facet.
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Klimeiland gymzaal kleuters
In de kleutergymzaal is een aantal 
weken geleden een nieuw klimeiland 
geplaatst. 

Dit klimeiland sluit aan bij de 
nieuwe methode ‘Basislessen 
Bewegingsonderwijs in de speelzaal’, 
deze methode gebruiken we vanaf dit 
schooljaar. 

Dit klimeiland kun je verplaatsen in 
de ruimte en er zitten verschillende 
attributen bij zoals een glijbaan, een 
ladder, een evenwichtsbalk, een om 
en om ladder en een duikelstang.  
Met deze mogelijkheden sluiten we 
goed aan bij het beweegonderwijs van 
de kinderen. 

De kinderen gymmen met veel plezier 
op dit nieuwe klimeiland! 
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Middagje vrij?!
 
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn organiseert elke 
vrijdagmiddag toffe activiteiten voor jongeren uit groep 7 & 8. 
Deze activiteiten zijn elke maand gekoppeld aan een leuk, leerzaam 
thema.
Via deze weg willen wij u als ouder(s) informeren over de 
activiteiten bij jongerencentrum Place2Be.
 
De activiteiten vinden elke vrijdagmiddag plaats van 15.30 - 17.00 
onder begeleiding van het jongerenwerk. Adres is: Van Bruhezedal 1, 
Dommelen. Er zijn kosten geen aan verbonden!
 
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten voor de activiteiten.
Facebook: https://www.facebook.com/cordaadplace2be
Instagram: https://www.instagram.com/jongerenwerk.valkenswaard
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met
Britt Hilliger.
Tel: 06-51642336
E-mail: britthilliger@cordaadwelzijn.nl
 
Dus heeft uw kind een middagje vrij?
Stuur hem/haar dan naar Place2Be!
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INGEZONDEN BERICHT:


