
AGENDA!
VRIJDAG 12 APRIL 
KONINGSSPELEN
GROEPEN 1 TOT EN MET 8
ALLE KINDEREN
OM 12.00 UUR VRIJ!

MAANDAG 15 APRIL 
KUNSTPROJECT GR 1 T/M 8 

DINSDAG 16 APRIL 
EINDTOETS GROEP 8

WOENSDAG 17 APRIL 
EINDTOETS GROEP 8
VOORLEZEN DREUMESEN EN 
PEUTERS OM 10.45 UUR

DINSDAG 16 APRIL
19.30 UUR 
OVERBLIJFAVOND

VRIJDAG 19 APRIL 
VOORJAARSACTIVITEIT
ALLE KINDEREN
OM 12.00 UUR VRIJ

DINSDAG 7 MEI
PRAKTISCH 
VERKEERSEXAMEN GROEP 7 

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

☛

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>

Op woensdag 17 april wordt er weer voorgelezen aan dreumesen en peuters.
Maria, oud leerkracht van de school en vrijwilliger bij onze bibliotheek neemt de 
kleintjes iedere maand mee in een verhaal. Na afloop is er nog een korte, leuke 
activiteit voor de kinderen.
Voor de ouder, opa, oma of oppas is er koffie/ thee. Kent u iemand voor wie dit 
interessant zou kunnen zijn? Wilt u het dan doorgeven? Een mooie mogelijkheid 
om laagdrempelig kennis te maken met IKC Dommelen en onze school. 

Voorlezen dreumesen
en peuters om 10.45 uur

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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NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

De koffieochtend van woensdag 3 april 
is niet doorgegaan wegens onvoldoende 
belangstelling. Het onderwerp en de 
voorbereiding bewaren we voor een 
volgende keer.

Groet, Juf Dieneke

Koffieochtend

Aanstaande dinsdagavond om 19.30 uur is er een avond georganiseerd voor alle 
overblijfkrachten. We willen de overblijfkrachten graag in het zonnetje zetten, 
want we zijn hartstikke blij dat zij elke keer klaar staan voor ons, voor onze 
leerlingen, uw kinderen. Naast een gezellig samenzijn willen we graag de regels die 
op school gelden met de overblijfkrachten bespreken. Er is ruimte om ervaringen 
uit te wisselen en onduidelijkheden te bespreken. We zullen de overblijfouders 
informeren over onze methode Kwink, voor sociaal emotionele ontwikkeling 
(omgaan met jezelf en de ander).

We hopen op een grote opkomst!

In verband met de voorbereiding is het fijn als we weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Bent u een overblijfkracht? Wilt u dan laten weten of u komt?
Dit kan op het volgende mailadres: info@obsdebelhamel of door het op het witte 
bord in De Belhal te noteren, in de bovenbouw van De Belhamel hangen deze ook 
op de deur!

Overbijfavond

Groep thuis
Na 18 jaar werkzaam te zijn als schooldirecteur is het me voor het eerst niet gelukt 
om een groep op te vangen. Afgelopen vrijdagochtend was er geen vervanger 
beschikbaar voor de zieke leerkracht en was er geen mogelijkheid de groep op 
te delen. Groep 7/8 heeft deze ochtend geen les gehad. Donderdag heb ik tussen 
mijn eigen werkzaamheden door zoveel mogelijk zelf deze groep begeleid en 
ook andere leerkrachten zijn van tijd tot tijd ingesprongen. De kinderen waren 
blij met de mededeling dat ze de volgende ochtend vrij waren…  Uiteraard is de 
aanleiding erg vervelend. Het is een landelijk probleem. Er is een groot tekort 
aan leerkrachten. We hopen dat we nu een periode tegemoet gaan zonder zieke 
leerkrachten. 
Is uw kind zelf ziek? Houd het dan s.v.p. thuis! Dat kan helpen om verspreiding van 
een ziekte te stoppen of te voorkomen. 
Dank voor uw begrip en medewerking.
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12 april
Robin 
groep 7/8

30
Simon 
groep 1/2

3 mei
Thijs 
FACET

5 mei
Lauren 
FACET

6 mei
Vito 
groep 1/2

7 mei
Daan 
groep 3/4

10 mei
Jolijn
FACET

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Eindcito groep 8

Koningsspelen op school 12 april

Dinsdag 16 april en woensdag 17 april is de eindtoets van groep 8. Op onze school 
is dit de Eindtoets van Cito.

In de klas zijn we al aan het oefenen voor de Eindcito. De kinderen leren zo om te 
gaan met de vraagstelling. 

U kunt uw kind ook helpen door ervoor te zorgen dat uw kind deze dagen 
uitgeslapen op school komt. Uiteraard maakt u deze dagen net als anders geen 
afspraken bij de dokter, orthodontist of iets dergelijks onder schooltijd.

Het is voor uw kind prettig als het ruim op tijd op school is, zodat we op een 
rustige manier ook echt om 8.30 uur kunnen starten. 

Groep 7 heeft deze twee ochtenden les in het bovenbouwlokaal van Het Facet van 
meester Henk. De kinderen van Het Facet die in groep 8 zitten, maken de toets 
in Het Atelier. 

Wij wensen alle kinderen in groep 8 heel veel succes!!
Team De Belhamel 

Omdat het vrijdag 19 april Goede Vrijdag is en dan veel 
scholen vrij zijn, worden de Koningsspelen op de scholen dit 
jaar niet op de laatste vrijdag voor de meivakantie gehouden, 
maar op vrijdag 12 april. Dit jaar staat het in het teken van 
water drinken en waarom dat zo belangrijk is. Het thema is 
ha+twee+go (H2O=water)

Deze vrijdag mogen alle kinderen in oranje kleren op 
school komen. (Als ze geen oranje kleren hebben is kleding 
in rood, wit, blauw uiteraard ook leuk)  
Ze hoeven thuis niet te ontbijten!!
We ontbijten in de groep. 

Daarna gaat iedere groep buiten een aantal sportactiviteiten beoefenen. De 
bovenbouw en het Facet gaan naar een veldje in de buurt van de school. Groep 
3-4 en de kleuters hebben activiteiten op het schoolplein en gaan een deel van de 
ochtend naar de speeltuin. Het is dus handig als ze sportieve kleren aan hebben 
en dichte schoenen of sportschoenen voor buiten. 
We willen het om kwart voor 12 met de hele school en de ouders feestelijk 
afsluiten met de Pasapas dans. Komt u ook kijken? 

Wilt u alvast een kijkje nemen open dan onderstaande link.
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans 

Om 12 uur zijn alle kinderen vrij.
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Hoera! Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen! Gefeliciteerd! 
De fietsen van de kinderen zijn gecontroleerd door een aantal vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland.  

De meeste fietsen waren meteen goedgekeurd. Aan een aantal fietsen moet nog 
iets vervangen of gemaakt worden. Als alle fietsen goedgekeurd zijn kunnen we 
met een veilige fiets dinsdag 7 mei het praktisch examen afleggen.

Ik wil nog even benadrukken dat het belangrijk is dat de kinderen de route al 
een keer gefietst hebben. Zo zijn ze bekend met de route en kunnen ze zich 
concentreren op hun fietsgedrag in het verkeer. 
De route hebben de ouders van de kinderen die verkeersexamen gaan doen 
via de mail ontvangen.

Ik heb nog één ouder nodig die meefietst naar de markt in Valkenswaard op die 
dinsdagochtend 7 mei. Wie zou er met ons mee willen fietsen? Alvast bedankt! 

Ook heb ik nog één ouder nodig die tijdens het praktisch examen 
langs de route wil zitten om één van de vrijwilligers te helpen met 
het digitaal invoeren van de scores.
Wie wil er deze taak op zich nemen? Ik hoor het graag. Alvast 
bedankt! 

Juf Anouk anoukhuskes@obsdebelhamel.nl

In de Belhal van basisschool De Belhamel klinkt sinds vorige 
week een ongelooflijk gekwetter. Dit komt omdat er ruim 
100 vogels op het podium zijn neergestreken. De vogels, 
die onderdeel zijn van het kunstproject, zijn zeer kleurrijk, 
maar hebben nog geen mooie verenpracht. Op maandag 15 
april zullen de kinderen de vogels afmaken onder leiding van 
kunstenares Mara Trienekens. Zij zal alle vogels samenvoegen 
tot twee kunstwerken. Wordt vervolgd.

Verkeersexamen groep 7 

Gezien in de Belhal:
Een hele grote groep

vogels op het podium.

De Kattebel • jaargang 18 • 11 april 2019 • nummer 15



Op vrijdag 19 april houden we een wedstrijdje op school. Welke groep kan een ei zo verpakken 
zodat het niet kapot valt als je het van het dak gooit? De kinderen mogen alvast nadenken 
hoe ze dit het beste aan kunnen pakken.
In iedere groep kiezen we dan het beste idee. Eens kijken wie dat het beste aanpakt?

Vrijdag 19 april voorjaarsactiviteit op school

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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(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<<

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<<

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<<

De Kattebel • jaargang 18 • 11 april 2019 • nummer 15



Dommelse sportdagen
groep 3 t/m 8 

Na de vakantie, om precies te zijn op 22, 23 en 24 mei is het weer tijd voor de traditionele sportdagen 
voor de groepen 3 t/m 8.

Alle ouders die zich hebben aangemeld om te helpen tijdens deze dagen, krijgen na de meivakantie de 
benodigde informatie. Wij danken bij voorbaat iedereen die bij deze dagen meehelpt; zonder uw hulp 
kunnen deze sportdagen niet plaatsvinden!

De indeling van de sportdagen ziet er als volgt uit:

Woensdag 22 mei 2019: Sportdag voor de groepen 3 en 4 

De kinderen zijn, zoals altijd, om 08.30 uur op school. Ze starten vanuit de eigen groep bij de eigen 
leerkracht. De groepsleiders halen hun kinderen in klas op om vervolgens onder begeleiding van ouders/
verzorgers en leerkrachten gezamenlijk naar “het Heike” te lopen. Daar kan de sportdag beginnen. 

Trek uw kind(eren) gemakkelijke kleding aan, bij voorkeur gymkleding. De kinderen trekken het 
Belhamel T-shirt thuis al aan. 

De kinderen nemen zelf een tussendoortje en een drinkbeker mee. Wij adviseren om bij warm weer 
uw kind(eren) een drinkfles met water en zonnebrandcrème mee te geven. Smeer u kind thuis alvast 
in!

De kinderen zullen rond 12.00 uur weer op school terug zijn.
Op de normale tijd, om 12.15 uur mogen ze naar huis.

Donderdag 23 mei 2019: Sportdag voor de groepen 5 en 6

De kinderen hebben deze dag een verplicht continurooster. We starten de schooldag gewoon om 
08.30 uur op school. Ze starten vanuit de eigen groep bij de eigen leerkracht. De groepsleiders halen 
hun kinderen in de klas op om vervolgens onder begeleiding van ouders/verzorgers en leerkrachten 
gezamenlijk naar “het Heike” te lopen. De kinderen brengen deze dag, al sportend, op “het Heike” 
door. Trek uw kind(eren) sportkleding aan en zorg dat uw kind thuis al het Belhamel T-shirt aantrekt. 

De kinderen nemen een tussendoortje, eigen lunch en 
drinkbeker mee. Bij warm weer is een drinkfles met water 
en zonnebrandcrème aan te raden. Graag thuis al een keer 
insmeren!

Sluiting van de dag is rond 14.00 uur. Alle kinderen gaan samen 
met de leerkrachten terug naar school en mogen op de normale 
tijd om 14:45 uur naar huis. 

Vrijdag 24 mei 2019: Sportdag voor de groepen 7 en 8

Hier geldt hetzelfde rooster en afspraken als voor de groepen 
5 en 6; inclusief het warm-weer-advies en het meebrengen van 
een tussendoortje, lunchpakket & drinkbeker.

U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en
de kinderen te komen aanmoedigen!!!

Juf Anouk, Sportcoördinator
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Schoolfruit afgelopen

Hulp schooltuin

Wij hebben de afgelopen 20 weken meegedaan met het project EU-Schoolfruit. Dit project 
is opgezet om kinderen minimaal 3 keer in de week te laten kiezen voor een gezond 
tussendoortje, om zo gezond gedrag te bevorderen. Deze week is de laatste week dat wij 
schoolfruit zullen ontvangen.

De kinderen zijn de afgelopen 20 weken heel enthousiast geweest over het schoolfruit. 
We hebben weer van alles mogen proeven: bananen, appels, peren, komkommer, wortel, 
watermeloen, bleekselderij, ananas, radijsjes en nog veel meer.
Kinderen hebben kennis gemaakt met groente en fruit wat ze soms nog nooit hadden 
geproefd.
  
Na de meivakantie is het de bedoeling dat uw kind weer zelf 5 dagen in de week groente of 
fruit als tussendoortje meeneemt. 

We bedanken alle ouders die mee hebben geholpen met het fruit snijden in de afgelopen 20 
weken. Heel fijn en gezellig dat jullie dit voor ons hebben gedaan.

Namens het team, 
Juf Anouk, schoolfruitcoördinator 

Wij zijn op zoek naar ouders/opa’s/oma’s die ons 
willen helpen in de moestuin. Op de dinsdag- 
en vrijdagochtenden werken kleine groepjes 
leerlingen in de moestuin. De volgende activiteiten 
gaan plaatsvinden: zaaien, onkruid wieden, water 
geven etc. We zijn blij met alle hulp, al is het voor 
een uurtje. 
Ook zijn we op zoek naar iemand die een aanhanger 
heeft en compost voor ons zou willen halen bij de 
milieustraat in Valkenswaard. De grond kan wel 
wat compost gebruiken.

Voor meer info kunt u bij juf Ilona of juf Pauline 
(leerkrachten onderbouw Het Facet) terecht. 
Ilonaschungel@rbobdekempen.nl,
paulinebisseling@rbobdekempen.nl

Beste ouder/verzorger,
Veel ouders hebben de weg naar de ton voor lege batterijen al gevonden. De inzameling van 

batterijen gaat geweldig. Daarvoor hartstikke bedankt!!!

Voor de nieuwe ouders is de bak nog onbekend. In de Belhal bij de kapstok, staat de bak voor 
inzameling. Met het inleveren van lege batterijen, kunnen we leuke dingen voor de school verdienen. 
Nu heb ik op stibat.nl gezien dat je als consument ook leuke dingen kunt winnen met het inleveren 

van je batterijen. Als je er minimaal tien in één zakje doet en in dit zakje een briefje doet met 
naam, adres, telefoonnummer en je emailadres, maak je kans op leuke prijzen. Nog meer reden dus 

om je batterijen op school in te leveren.

Vanaf heden zijn we gestopt met de inzameling van lege cartridges en gsm’s. Houd hier a.u.b. rekening 
mee.

Ik hoop dat we door gaan op deze weg met inzamelen. Dit is niet alleen goed voor school, maar ook 
voor het milieu!

Groetjes Femke 
(lid van de ouderraad en moeder van Lotte, groep 4)
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Het Facet is bezig geweest met het kernconcept evenwicht en kringloop. Wij hebben het 
gehad over de kringloop van het water. Wij hebben proefjes gedaan zoals wolken maken 
en filmpjes gekeken. Wij hebben het gehad over de plastic soep op de donderdag- en vrij-
dagmiddagen. 

Op vrijdagmiddag hebben we dieren van afvalplastic gemaakt. Op donderdagmiddag heb-
ben we in groepjes over de plastic soep gewerkt. Er zijn verschillende groepjes gemaakt. 
De onderwerpen waren de afvalfiets, onderzoek doen over hoe de school met afval om-
gaat, een prentenboek maken, een Kahoot quiz maken en een filmpje maken. Over het 
filmpje vertellen wij wat meer. 

Ons groepje moest een filmpje maken over de plastic soep. We hebben eerst  bedacht wat 
we wilden vertellen in het filmpje. Daarna hebben we de tekst uitgeschreven op de chro-
mebook en uitgeprint. Toen zijn we begonnen met oefenen. Daarna hebben we gefilmd. 
Het is de eerste keer mislukt met filmen. We hebben het daarna opnieuw gedaan en toen 
is het gelukt. 

Tijdens het kernconcept hebben we ook kleine spelletjes gedaan, zoals een kettingreactie 
en een spelling dictee; je moest in groepjes van twee werken. De ene zei een woord en 
de andere moest het woord spellen. We zijn bezig met een eiland maken daar horen jullie 
binnenkort meer over. 

Van: Aline, Niels en Pleun

Het
Facet
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