
AGENDA!
KOMEND WEEKEND 
ZOMERTIJD GAAT IN

MAANDAG 1 APRIL 
WORKSHOPS 
KUNSTPROJECT
VOOR ALLE GROEPEN

WOENSDAG 3 APRIL  
VANAF 8.30 UUR KOFFIE-
OCHTEND MET GGD EN 
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK (ONDERWERP IS PER 
MAIL SAMEN MET DEZE 
KATTEBEL VERZONDEN).

DONDERDAG 4 APRIL
THEORETISCH 
VERKEERSEXAMEN GROEP 7

MAANDAG 8 APRIL
OUDERAVOND VOOR 
OUDERS FACET. 
ONDERWERP: MINDSET

VRIJDAG 12 APRIL
KONINGSSPELEN,
ALLE KINDEREN
OM 12.00 UUR VRIJ.
 
MAANDAG 15 APRIL  
TWEEDE WORKSHOP IN HET 
KUNSTPROJECT VOOR ALLE 
GROEPEN

DINSDAG 16 APRIL
19.30 UUR AVOND VOOR 
OVERBLIJFKRACHTEN

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

☛

Wegens de groei van het Facet hebben groep 5/6 van De Belhamel en 
de kinderen van Het Facet die op dinsdag gymmen niet meer samen 
gymles. Ze gaan nog wel op hetzelfde moment maar gebruiken een 
andere zaal. Juf Ilse geeft de gymles bij Het Facet en juf Nicole bij 
groep 5/6. Juf Ilona is net als nu het geval is stand-by in de gymzaal. 

Gym groep 5/6
en Het Facet

Kleutergroep
Momenteel zijn er sollicitatiegesprekken gaande. Zodra we een geschikte kandidaat 
hebben gevonden laat ik u dit uiteraard weten. Juf Elein is weer volledig aan het 
werk dus dat is voor haar en ons goed nieuws. Juf Mayke heeft een longontsteking 
en hoopt er volgende week weer te zijn!

Op dinsdag 16 april organiseren we vanaf 19.30 een avond voor de overblijfkrachten 
van de school. We willen graag met de overblijfkrachten over het overblijven 
praten, de werkwijze school en overblijven goed op elkaar afstemmen en u graag 
bedanken voor uw hulp! U ontvangt hierover nog een mail met daarin informatie 
hoe u zich op kunt geven. We hopen op een grote opkomst!

Overbijfavond

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>
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Rust in de school
We vinden rust in de school heel belangrijk. In een rustige omgeving kunnen kinderen beter leren. 
In het team en in de medezeggenschapsraad hebben we de signalen besproken die we via de 
oudertevredenheidspeiling en we uit gesprekken met ouders hierover binnen hebben gekregen. 
Vooral bij het wegbrengen ervaren veel kinderen, ouders en teamleden dat het druk is in de school. 
Vorige week hebben we goed in de gaten gehouden waar het druk is, waardoor dat komt, etc. 

Afgelopen maandag op de studiedag hebben we in het team de bevindingen besproken en een aantal 
afspraken met elkaar gemaakt om de komende tijd eens te gaan uitvoeren waarmee we meer rust 
voor de kinderen denken te kunnen creëren. Deze evalueren we vervolgens in het team en in de 
medezeggenschapsraad. 

Wat is er gezien: 
Aan de onderbouwkant van de school is het het drukst, logisch want hier zitten de meeste kinderen en 
voor groep 1/2 is een smalle gang waar de kluisjes staan.

· Sommige ouders doen de tassen van de kinderen in de kluisjes; sommige kinderen doen het zelf. 
Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen is het beter als kinderen dit zelf doen. 

· Als de kluisdeurtjes (bij de kleuters) open (blijven) staan wordt het gangpad nog smaller. 

· Veel ouders blijven met hun rug tegen de muur in het gangpad bij groep 1/2 staan totdat hun 
kind klaar is met fruit in de bak te doen en de tas en jas in hun kluisje te doen, waardoor het nog 
smaller wordt.  

· Ouders versperren op sommige momenten de loop; staan stil met andere ouders te praten of 
blijven bij de ingang van de lokalen staan praten waardoor kinderen tussen volwassenen door 
naar binnen moeten.  

· Kinderen en ouders komen verdeeld binnen vanaf moment dat de deur opengaat (8.20 uur) totdat 
de klasdeur (8.30 uur) dichtgaat. Dit zorgt voor goede spreiding van de drukte.  

· Ouders staan bij kleuters geregeld midden in de kring en staan daar lang met de juf te praten, 
waardoor de leerkracht de kinderen niet ziet en geen aandacht aan de kinderen kan besteden. 

· Ouders kunnen niet buiten de kring lopen omdat hier geen ruimte is vanwege de huidige 
groepsgrootte.  

· Ouders lopen bij de kleuters in de kring; ook als de kinderen al zitten. Hierdoor kunnen de 
kleuters elkaar niet zien, zitten ze tegen lange benen van volwassenen aan te kijken.  

· Kinderwagens staan in het kleine gangetje, dit zorgt voor opstoppingen. Op enkele momenten 
staan er kinderwagens voor kluisjes. 

· Ook bij groep 3/4 zijn er veel ouders die de leerkracht aanspreken; vrijwel totdat de deur 
dichtgaat. Hierdoor kunnen de leerkrachten de kinderen niet voldoende begroeten.  

· Er lopen kleine kinderen (broertjes/ zusjes) mee de klassen in die gaan spelen, op stoelen zitten 
of aan spullen zitten.  

· Afscheid nemen duurt soms erg lang. Ook bij kinderen in de bovenbouw blijven ouders soms nog 
lang in de gang of de klas. 

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>
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31 maart
Daniel
FACET

5 april
Niene
FACET

8 april 
Matthias 
groep 3/4

10 april
Raf
groep 7/8

12 april
Robin
groep 7/8

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>

Hier gaan we wat aan veranderen zodat alle kinderen op een prettigere manier aan de 
schooldag kunnen beginnen. We vinden het een meerwaarde hebben als ouders ’s ochtends 
mee de school in kunnen lopen. Dus dit willen we graag behouden. We vragen wel uw 
medewerking om het beter te laten verlopen.

Wat gaan we vanaf maandag aanpassen 
en wat verwachten we daarbij van u?

· Leerkrachten zijn er ’s ochtends om de kinderen te ontvangen en een gevoel te geven 
dat ze welkom zijn en dat ze gezien zijn door de leerkracht. Dit is het uitgangspunt!  

· We werken toe naar zelfstandigheid waarbij kinderen uiterlijk in groep 8 zelfstandig 
naar school kunnen komen (uiteraard ligt dit bij Het Facet anders vanwege de 
afstand van huis tot school). We bereiden kinderen samen met de ouders voor op het 
voortgezet onderwijs, waarvan kinderen uiteraard ook verwacht wordt dat ze alleen 
naar school kunnen fietsen en docenten kunnen informeren over kleine zaken.  

· Ouders van kleuters die starten (instromers) mogen mee de klas in, totdat dit niet 
meer nodig is. Doorgaans is dit zo’n 4 a 6 weken.  

· Andere ouders nemen afscheid in de gang/hal. Het kan zijn dat de leerkracht een 
andere afspraak maakt met een ouder omdat het een bijzondere situatie betreft. Dit 
zijn echter uitzonderingen. Dit zal best even wennen zijn en bij sommige kinderen 
even niet lukken. Maar ervaring leert dat dit snel als normaal wordt ervaren.  

· Houd het afscheid van uw kind alstublieft kort! Dit is voor het kind het fijnst. U geeft 
als ouder dan vertrouwen mee aan uw kind!  

· Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht? Geef dan, in urgente gevallen, een briefje 
mee aan uw kind. Mailen heeft onze voorkeur, houdt u er rekening mee dat we onder 
lestijd geen mail kunnen lezen? Dan zijn we bezig met de kinderen!  

· Na schooltijd lopen de leerkrachten vrijwel altijd even mee naar buiten en kunt u ook 
kort iets doorgeven.  

· Een lijstje met mailadressen van de leerkrachten vindt u in deze Kattebel. 

· Voorkom s.v.p. opstoppingen bij de deur waar kinderen tussendoor moeten.  

· Kinderwagens mogen mee de school in, zet deze s.v.p. in De Belhal zodat de doorloop 
niet versperd wordt.  

· Wil uw kind iets laten zien dat het gemaakt heeft? Hartstikke leuk! Loop dan na 
schooltijd gerust weer even mee terug de school in!  

· Groep 4 start vanaf komende week op maandag, dinsdag en woensdag meteen in hun 
eigen lokaal. Daar komen ook hun kluisjes te staan. 

· Er zijn nieuwe kluisjes besteld. Helaas hebben die een flinke levertijd maar zeer 
waarschijnlijk komen deze volgende week binnen. We kijken waar we deze het beste 
kunnen plaatsen zodat er spreiding komt. 

We hopen het samen met u zo goed mogelijk te regelen zodat alle kinderen op een 
prettige manier hun schooldag kunnen beginnen.
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Afgelopen maandag hebben we op de studiedag uitgebreid stil gestaan bij de  
omgang tussen leerlingen onderling. Dit is ook één van de punten die kwam uit de 
oudertevredenheidspeiling. 
We nemen deze week in alle groepen een vragenlijst af onder de leerlingen 
met een paar vragen om zo zicht te krijgen hoe kinderen dit nu zelf ervaren. 
Uit de veiligheidsmonitor die een half jaar geleden is afgenomen onder 
bovenbouwleerlingen kwamen geen aanwijzingen maar uiteraard kunnen ze dat 
nu anders ervaren. Daarnaast hebben we een werkgroep gevormd die met dit  
onderwerp verder aan de slag gaat. Ook de communicatie naar ouders nemen we 
hierin mee, zodat u beter weet wat we doen.
 
Naast dit onderwerp is de personeelstevredenheidspeiling besproken en zijn we 
verder gegaan met de ontwikkeling van een nieuw rapport voor De Belhamel 
en hadden de leerkrachten van Het Facet een nascholing met betrekking tot 
kernconcepten.  

Hartelijke groet, 
Dieneke

 Groep 1-2 eleindilis@rbobdekempen.nl 
 Groep 1-2 lindameulenbroeks@rbobdekempen.nl 
 Groep 3-4 fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl 
 Groep 3-4 yolandakolkman@rbobdekempen.nl 
 Groep 5-6 tot de meivakantie: nicolehendriks@rbobdekempen.nl 
 Groep 5-6 vanaf de meivakantie: ellenjansbeken@rbobdekempen.nl
 Groep 5-6  heleenvangestel@rbobdekempen.nl
 Groep 7-8  anoukhuskes@rbobdekempen.nl
 Het Facet, bovenbouw  hanniedierx@rbobdekempen.nl
 Het Facet, onderbouw paulinebisseling@rbobdekempen.nl
 Het Facet, onderbouw  ilonaschungel@rbobdekempen.nl 

Beste ouder/verzorger, 

Omdat de school zo groeit wordt er een extra ontruimingsoefening gepland. De leerkrachten hebben 
afgelopen woensdag een extra oefening gehad voor de Bedrijfshulpverlening, als afsluiting van de cursus. 

De ontruimingsoefening met de kinderen zal aankomende maandag plaatsvinden. 

In verband met de veiligheid is het van belang dat alle kinderen een fluoriserend  hesje aantrekken! 
Tip: deze ligt vast in uw auto! 

We schaffen nieuwe ontruimingshesjes aan voor alle kinderen, zodat we die voortaan ook op school 
hebben liggen. 

Fijn als u hier allemaal aan mee willen werken. 

Groeten, 
Team OBS De Belhamel

Terugblik studiedag 25 maart

Mailadressen teamleden

@

Ontruimingsoefening

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)
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Zoals u misschien al opgemerkt heeft, kunnen enkele foto’s op de website een 
kwartslag gedraaid staan. De leverancier is op de hoogte gebracht van het 
probleem dat de foto’s niet correct gedraaid worden. Het lijkt erop dat de 
afbeeldingen waarbij dit gebeurt, data bevatten die hun systeem niet correct kan 
uitlezen. Ze zijn op zoek naar een oplossing hiervoor en hopen deze spoedig toe 
te kunnen passen. 
Er staan weer veel leuke, nieuwe foto’s op de website (carnaval, NL Doet, IVN, 
opschoondag, etc.) Zeker de moeite waard om eens te bekijken!

Vanaf dinsdag 26 maart komt Ludo van de Ven op de dinsdagochtenden bij Het 
Facet meewerken. Ludo is een ervaren leerkracht die een opleiding volgt over het 
werken met hoogbegaafde kinderen. Het Facet is voor hem een stageplek. In een 
volgende Kattebel zal hij zich verder aan u voorstellen. 

Foto’s op de website

Extra hulp bij Het Facet

Kledinginzameling
OBS De Belhamel

De opbrengst komt ten goede aan de Ouderraad en dus ook aan 
de leerlingen van OBS De Belhamel. U kunt de zakken met 

kleding, schoenen en huishoudtextiel

Wanneer? >>  
Waar? Rudolfusdal 60 te Dommelen

  (ingang via het schoolplein)

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)

Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd 
(bijv. van een kringloopwinkel)

Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). 
Een plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van 
de kleding.

van maandag t/m donderdagochtend 09:00 u inleveren.

Donderdag 18 april<<
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Nieuws uit groep 5-6

Hamburgers bakken

Pannenkoeken bakken

Brianne: ik mocht de hamburgers 
maken en bakken. Eerst deden we ze 
in de oven maar dat duurde te lang. 
Dus bakten we ze in de pan. Samen 
met juf Heleen deed ik dat. Ik heb ook 
de peterselie geknipt. De hamburgers 
bestonden uit peterselie, brood, 
gehakt, zout en 16 eetlepels water.
Veel ingrediënten dus. Ik mocht samen 
met Sam, Eline en Tygo de hamburgers 
naar de klas brengen.

Sam: ik mocht samen met Eline het 
gehakt kneden en ik mocht de broodjes 
snijden en beleggen met ketchup, sla, 
tomaat en de burgers (mayonaise).
Super leuk !!!!!!!!!!!!!!!

Door Brianne en Sam.

Donderdag 14 maart gingen we pannenkoeken bakken.
Deze kinderen deden mee: Jilano, Igor, Axel, Damian.
En de oom van Jilano, Alan, die is een chef-kok. De eerste taak was snijden en de 
slagroom kloppen,
de tweede taak was beslag maken en de 3e taak was bakken.
De kinderen gingen de klas veranderen in een restaurant.
De ouders mochten mee komen eten en toen kwamen wij
met het eten en drinken. Toen gingen de ouders zitten en toen gingen wij het 
eten op het bord leggen en toen we klaar waren gingen we het op eten en het 
was een 
beetje stresvol maar wel gered met het kooken en het was echt heel gezellig en 
leuk en het was extra leuk om dat Alan kwam, de oom van Jilano. 

Door Jilano en Igor.

Axel: 
Mijn taak was beslag maken. Ik krijg 
een tip van de oom van Jilano dat ik 
zachtjes moet slaan tegen de zeef. Hij 
was lief .

Damian:
Ik mocht een deel van het beslag maken 
en daar na mocht ik de pannenkoeken  
bakken en daar na mocht ik nog de 
pannenkoeken uitdelen  en de ouders 
mochten komen eten.

Door Axel en Damian. 

De Kattebel • jaargang 18 • 29 maart 2019 • nummer 14

Groep
5/6



IVN

ZWERF AFVAL

Het was op donderdag 14 maart.
Het was van 09:00 tot 00:00.
We deden het in groepjes van 3 en 4.
We deden 5 rondes.
Een van de rondes ging over bijen een ander over bloemen 
en nog een ander over schapen
Ook een over spinnen en insecten.
En in de pauze gingen we naar de kinderboerderij.
En het was suuuuuuuuuuuuuuuuuper leuk

Door Tygo en Eline.

Madeleine was onze begeleidster en ze had een robot meegenomen en ze had ons 
2 filmpjes laten zien. Ze had ook nog een PowerPoint gemaakt. We zijn ook nog 
30 minuten naar buiten gegaan om afval op te rapen samen met leerlingen van 
de We-redi 3. 

Door Sabrina, Inia, Anouk, Faye.
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Aan de slag met Kunst.
Kunstmenu: Valkerij Vredesboom

De Belhamel doet mee aan
de Landelijke Opschoondag

In het kader van het kunstonderwijs gaan alle kinderen op maandag 1 april 
en op maandag 15 april werken aan een kunstwerk. Samen met illustrator 
Mara Trienekens maken de kinderen een Valkerij-Vredesboom, waarin veel 
verschillende materialen en wensen verwerkt worden. 

Waarom onderwijs?

Een school dient meer zaken aan te bieden dan alleen de 
leervakken als taal, lezen en rekenen. Kennismaken met 
kunst is er één van. Door kennis te maken met kunst en door 
zelf kunst te maken leren de kinderen niet alleen de wereld, 
maar ook zichzelf beter kennen. Emoties spelen immers 
een belangrijke rol in wat je mooi vindt en wat je zelf wilt 
uitdrukken. Samen met Mara zullen de kinderen ontdekken 
wat een wensvogel is en hoe ze deze kunnen maken. 

Op 1 april zijn de kinderen vooral bezig met het voorbereiden 
van een Valk, die op 15 april versierd gaat worden. 
Het worden creatieve vogels, waarin verschillende materialen verwerkt worden. 
We zijn dan ook nog op zoek naar verschillende materialen.

Heeft u nog restanten van lapjes, veertjes, kraaltjes, wol of andere 
knutselmaterialen? U maakt er ons erg blij mee. 

In de volgende Kattebel vertellen we u meer over het kunstwerk. 

Op zaterdag 23 maart was het Landelijke Opschoondag. 
Ook dit jaar deed de gemeente Valkenswaard weer mee vanuit het 
zwerfvuilprogramma ‘Schoon Valkenswaard’. 
Het thema in 2019 is: ‘Iedereen doet mee’. 

Alle groepen van de Belhamel en Het Facet kregen in de week 
voorafgaand aan de Landelijke Opschoondag, gastlessen over 
zwerfafval. Deze lessen passen bij burgerschap in de school. 
(schoolomgeving: wijk en samenleving). Voor Het Facet is het een 
afsluitende activiteit van het kernconcept ‘Kringloop & Evenwicht’, 
waar de kinderen de afgelopen periode aan gewerkt hebben.

Tijdens deze gastlessen nam een gastdocent van organisatie Facet 
Government de leerlingen mee in de wereld van (zwerf)afval: Wat is 
zwerfafval? Wat gebeurt er als afval in de natuur terecht komt? Wat is 
plastic soep? Hoe kun je afval goed scheiden? In de bovenbouw en op 
Het Facet werd gebruik gemaakt van ‘Meccy’, de Mecconoid robot. 
In de onderbouw is er gewerkt met een zwerfafvalkoffer. Hierin 
zaten allerlei ideeën voor de leerkracht en een voorleesboek. Peter 
van Bree van de Gemeente Valkenswaard heeft voorgelezen in de 
onderbouw.
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Om invulling te geven aan de 
regionale wens om leerlingen 
in een vroeg stadium kennis 
te laten maken met techniek, 
hebben de basisscholen in 
Dommelen besloten om te 
starten met een Techniek 
lokaal. Op basisschool De 
Belhamel is een ruimte 
ingericht, waar leerlingen 
kunnen omgaan met 
gereedschap. Momenteel 
wordt deze ruimte gebruikt 
voor de leerlingen van FACET 
(voltijdvoorziening voor 
hoogbegaafde kinderen), 
maar deze ruimte komt ook 
beschikbaar voor de andere 
leerlingen van basisschool 
De Belhamel. Niet alleen 
leren de kinderen om te 
gaan met gereedschap, 
maar ook wordt een beroep 
gedaan op hun creativiteit en teamwork. Er wordt zelfs 
gebruik gemaakt van professioneel gereedschap. Dit alles 
onder begeleiding van een leerkracht. 

Om in te spelen op toekomstig maatschappelijke behoeften 
is gekozen voor de thema’s automatisering,  duurzaamheid 
en handvaardigheid. Inmiddels is er op de bassisschool 
Schepelweijen begonnen met mini robots. In overleg met 
de overkoepelende organisatie Skozok is besloten tot 
aanschaf van materiaal voor de groepen 1 t/m 8. Zo krijgen 
de leerlingen te maken met micro-bit, osmo’s en ozobots. 
Kreten, waar nog weinigen van gehoord hebben, maar van 
klein tot groot ontstaat hiermee bekendheid met moderne 
techniek. 

Van simpele instructies tot 
eenvoudig programmeren 
ontstaat  gevoel voor het 
maken van programma’s en 
wat er allemaal mee kan.

Alle basisscholen in 
Dommelen stellen hun 
technische ruimte onderling 
beschikbaar. Voor deze 
technische sessies wordt 
een beroep gedaan op 
vrijwilligers, die hun 
ervaring kunnen overdragen 
aan de jeugd. Zo gaat 
opgedane kennis niet 
verloren en maakt de jeugd  
ook kennis met techniek in 
de praktijk.

Ondergetekende heeft al 
2 sessies meegemaakt op 
basisschool De Schepel-

weijen. Om het helemaal tot een succes  te maken, hebben 
we meer vrijwilligers nodig – van jong tot oud. Schroom 
je niet, want na de eerste kennismaking word je vanzelf 
enthousiast. Affiniteit met techniek is voldoende – kennis 
bouwen we op.

Ook de stichting Doe Meer Met Dommelen (voormalige 
wijkraad Dommelen) is in dit project betrokken. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur 
van  basisschool De Belhamel of bij ondergetekende ben@
wijkraaddommelen.nl.

Met vriendelijke groet,  
Ben de Klerk

Zit je in groep 6, 7 of 8 en vind je het leuk om te knutselen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Buurtschap Dommeldal is één van de 14 groepen die elk jaar 
meedoen aan het Bloemencorso in Valkenswaard. Vanaf dit jaar is er een 
speciale kidsclub die onder begeleiding van ervaren bouwers zelf een wagentje 
gaat bouwen. De begeleiders van de kidsclub werken in het dagelijks leven ook 
met jeugd. 

Wil je graag weten wat er allemaal gebeurd in een corsotent? Zijn jouw ouders 
ook nieuwsgierig? Voor meer informatie mail naar kidsclubdommeldal@gmail.com 
of kom naar een informatieavond. Deze vinden plaats op donderdag 18 april 
en woensdag 8 mei om 19:00 uur. Je kunt ons vinden naast kinderboerderij ’t 
Weike in Dommelen. 

Tot dan! Gerard, Marieke en Kimberley.

Techniek lokaal basisscholen in Dommelen

Bloemencorso Kidsclub Dommeldal

INGEZONDEN BERICHTEN:


