
AGENDA!
VRIJDAG 24 MEI
SPORTDAG GROEP 7/8

MAANDAG 27 MEI
• GROEP 8 BELHAMEL 
EN GROEP 7/8 VAN 
HET FACET OP KAMP
• GROEP 1 T/M 4 VRIJ

DINSDAG 28 MEI
• GROEP 8 BELHAMEL EN 
GROEP 7/8 VAN HET FACET 
OP KAMP
• GROEP 1 T/M 4 VRIJ

WOENSDAG 29 MEI
• GROEP 8 BELHAMEL 
EN GROEP 7/8 VAN 
HET FACET OP KAMP
• GROEP 1 T/M 4 VRIJ

DONDERDAG 30 MEI
HEMELVAARTSDAG 
ALLE KINDEREN VRIJ
 
VRIJDAG 31 MEI
SCHOOL GESLOTEN,
ALLE KINDEREN VRIJ

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

Beste ouder/
verzorger,  

Op woensdag 
12 juni komt de 
schoolfotograaf 
weer naar de 
Belhamel.
 
Op deze dag is 
er ook weer de 
mogelijkheid voor 
een ‘broertjes/
zusjes -foto.
Als u van deze 
mogelijkheid 
gebruik wilt 
maken, wilt u 
dat dan ruim 
van tevoren 
doorgeven bij de 
juffrouw? Dan 
kan daar in de 
planning rekening 
mee gehouden 
worden. 

Schoolfotograaf

De schoolfotograafcommissie

Oproep overblijfkrachten 2019 2020
We zijn heel blij dat we nog steeds het overblijven gratis kunnen aanbieden 
doordat er een vaste groep met ouders / vrijwilligers is die dit verzorgt.  
Het is dus belangrijk dat er steeds voldoende mensen zijn die deze taak op 
zich willen nemen.

Aan het einde van het schooljaar stoppen er een paar overblijfkrachten 
bijvoorbeeld omdat hun kind van school gaat. We hebben dus weer nieuwe 
overblijfkrachten nodig. Vooral voor de maandag en de dinsdag is het prettig als 
er weer nieuwe mensen bij komen. 

Het liefst hebben we op maandag, dinsdag en donderdag vijf overblijfkrachten. 
Twee overblijfkrachten bij de kleuters en drie overblijfkrachten bij groep 3 t/m 8.

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>
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NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

Bezetting van de groepen komende week:

Op vrijdagmiddag blijft alleen groep 5 t/m 8 over en de overblijfkrachten die dit 
verzorgen hebben aangegeven dit ook volgend schooljaar nog te willen blijven 
doen. Dus op vrijdag zijn er geen vaste overblijfkrachten verder nodig. 

Hoeveel tijd kost het?
Als overblijfkracht bent u uiterlijk om 12.10 uur op school en loopt u buiten tot 
12.45 uur. Na het opruimen zit uw ‘beurt’ er rond 12.50 uur weer op. 

Kunt u hierin iets betekenen? Laat het dan weten aan Chantal van de OR die 
toevallig ook het rooster maakt. 
Dit kan via een mailtje naar or@obsdebelhamel.nl

Vermeld s.v.p. of u een vaste dag in de week, een keer per twee of vier weken 
kunt of in te zetten bent bij nood. Geeft u ook even aan of u het liefste bij de 
kleuters buiten wilt lopen of op het grote plein? 

Vriendelijk verzoek aan huidige overblijfkrachten om ook via bovenstaand 
mailadres door te geven als ze bijvoorbeeld hun vaste dag willen ruilen of als er 
andere zaken zijn die van belang zijn voor het maken van het rooster. Zonder 
bericht gaan we ervan uit dat u ook volgend schooljaar weer beschikbaar bent.

Komende week is groep 8 van De Belhamel en groep 7/8 van Het Facet op schoolkamp.
Juf Fieke, juf Anouk en juf Hannie gaan mee op kamp.
Groep 1 t/m 4 is vrij. Kinderen in deze leeftijdscategorie hoeven nog minder uren naar 
school en zo hebben we de mogelijkheid om meerdere leerkrachten mee op kamp te laten 
gaan en kunnen we de andere groepen les geven.

Hoe is de bezetting in de overige groepen deze week:

(Oproep overblijfkrachten 2019 2020)

 Maandag 27 mei Dinsdag 28 mei Woensdag 29 mei
   
Groep 5/6 Juf Heleen Juf Heleen Juf Helen
  (’s middags zoals (nieuwe leerkracht
  gebruikelijk gym van de kleuters)
  met juf Ilse,
  juf Helen gaat
  ook mee) 

Groep 7 Juf Patricia Juf Patricia Juf Linda
  (nieuwe leerkracht (nieuwe leerkracht
 van de kleuters) van de kleuters)

Facet groep 5/6 Juf Ilona en /of Juf Ilona  Juf Ilona
 Pauline
 (afhankelijk ’s middags zoals 
 van de les) gebruikelijk gym
  met juf Ilse
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26 mei
Daan
FACET

26 mei
Loek
groep 1/2

27 mei
Lotte
groep 3/4

JUNI   
Groep
1 juni
Pleun 
FACET

1 juni
Hanna
groep 1/2

6 juni
Xander
FACET

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Teamuitje
Afgelopen woensdagmiddag 
aan het einde van de middag 
had het team het jaarlijkse 
teamuitje. Voor een goede 
samenwerking vind ik het 
belangrijk dat je elkaar 
kent, dat er vertrouwen is in 
elkaar en dat je doordrongen 
bent van het gezamenlijk 
doel van de organisatie. 
Daarvoor vind ik het o.a. 
belangrijk dat we minimaal 
één keer per jaar samen iets 
ondernemen. 

Eigenlijk stond kano varen 
op het programma, maar 
door de catastrofe bij Rofra 
hebben we ons programma aangepast. We hebben een quiz gedaan bij juf Yolanda 
thuis en daarna heerlijk gewokt. 

Toen ik ruim vier jaar geleden op De Belhamel kwam werken waren we met zijn 
achten …. We zijn een beetje gegroeid… Maar het is nog steeds gezellig en fijn om 
te werken in het team van De Belhamel!

Groet,
Juf Dieneke
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Groep
1/2

Splitsing 
Na de vakantie was de splitsing van de groepen een feit. Al snel hadden we onze 
draai gevonden in de gesplitste groepen. Tijdens het overblijven spelen alle 
kinderen samen en ook op dinsdagmiddag wordt er samen buiten gespeeld. Dan 
is het ‘feest’, want dan hebben we het grote schoolplein voor onszelf.

Project 
De kinderen zijn enthousiast over ons project ‘Dit is mijn familie!’ De kinderen 
vertellen over de meegebrachte familiefoto’s. Kom gerust na schooltijd eens 
kijken. De kinderen hebben mensen uit tijdschriften geknipt die ze mooi vinden 
en ze hebben hun eigen gezicht getekend en versierd zoals ze er zelf graag uit 
willen zien. In de speelhoek spelen ze het verhaal over de mooiste moeder na, 
sorry vaders 😉. We hebben aan de kinderen gevraagd wat er nodig is voor de 
‘mooi-maak-hoek’. De kinderen verzamelen zelf (van thuis meegebracht) hun 
bedachte spullen voor de ‘mooi-maak-hoek’.

Moestuin 
Afgelopen dinsdag werkten 
al veel kleuters in de 
moestuin. We hebben zaden 
geplant van courgette, 
komkommer, biet en 
lampionbloemen. Dinsdag 
4 juni, van 9.00 tot 10.00 
uur, zijn wij weer aan de 
beurt om in de moestuin te 
werken. Wilt u een handje 
komen helpen? Heel graag! 
Laat het even weten aan 
één van de juffen. U bent 
van harte welkom.

Bibliotheek 
Elke maand komt juf Kelly 
(leesconsulent) van de 
bibliotheek voorlezen en 
liedjes spelen met haar 
gitaar. De kinderen zijn hier 
super enthousiast over.

De liedjes schrijft juf Kelly 
soms ook zelf en wij zingen 
en dansen vrolijk mee. 😊

Nieuws uit groep 1-2
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Groep
1/2

Maandag 13 mei is Henri van 
Amelsvoort bij Het Facet op bezoek 
geweest. De meneer is glasblazer 
voor beroep. Hij heeft ons laten zien 
hoe je op verschillende manieren glas 
bewerkt. Hij liet ons zien hoe je met 
een soort knijper een theelepeltje 
maakt. We hebben ook geleerd hoe 
je een ijspegel uit een plaatje glas 
haalt. We weten nu bijvoorbeeld ook 
dat glas net spaghetti is van binnen, 
als de buitenkant is beschadigt is glas 
super makkelijk te breken. Glas heeft ook een smelt traject en niet 
gewoon een smeltpunt. We moesten een speciale bril op tegen de 

straling van de vlammen. Hierdoor zag 
je beter het glas en minder goed de 
vlammen. Hij heeft ook laten zien hoe 
hij glas blaast. We mochten zelf ook 
glasblazen. Op het einde kregen wij 
nog een mooie glazen bol. Omdat juf 
Ilona die dag haar verjaardag vierde 
kreeg zij de glazen zwaan die hij 
had geblazen cadeau. Het was heel 
bijzonder om dit allemaal te zien. 

Groetjes van Daan en Aline

Vorige week hebben we met Kwink (methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling) een les over ‘ontspannen’ gedaan. Wat doe je wanneer je iets 
heel spannends moet gaan doen? Bijvoorbeeld eerste keer zwemles of een judo-
examen. Samen hebben we naar rustgevende muziek geluisterd om ons in een 
lekkere houding te ontspannen.

Groetjes van het kleuterteam

Kernconcept Materie: het bezoek van de glasblazer

Het
Facet
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Kernconcept Materie: op bezoek bij de smid.
Op donderdag 15 mei ging Het Facet 
naar de smid in Heeze. We vertrokken 
in groepjes. Eerst ging de onderbouw 
en daarna was de bovenbouw aan de 
beurt. In autó s gingen we naar de smid. 
Eenmaal aangekomen kwamen we in de 
werkplaats van de smid, Bart Rijpers 
konden we veel voorbeeld werkstukken 
bekijken. Er stonden en hingen veel 
zelfgemaakte spullen. Ook stonden er 
veel machines. 

Er waren machines voor de koude en 
warme bewerking van ijzer. Er was een 
machine om een ijzeren stang te buigen 
zodat als je meerdere van die stangen hebt je een groot wiel kan maken. Ook was er een 
machine die uit een plaat ijzer een rondje kon steken. Deze machine maakte wel veel geluid, 
daarom kregen de kinderen die het wilden oordopjes tegen het geluid. Er was ook nog een 
machine om een stuk ijzer te kunnen buigen. Toen de smid de machines had laten zien 
gingen we naar het vuur deel. 

Hij liet ons zien hoe je met behulp van vuur ijzer een beetje kon laten smelten om het 
vervolgens te kunnen buigen in alle vormen die je maar wilt. We vonden het heel leuk, 
interessant en cool om te kijken en we bedanken de smid voor deze excursie!

Groetjes Manon 

Gefeliciteerd, deelnemers aan de Kangoeroe Wedstrijd.

Op donderdag 21 maart namen 27 kinderen van De Belhamel 
en Het Facet deel aan de grootste en leukste reken- en 
wiskundewedstrijd van Nederland. De kinderen maakten een 
aantal puzzels en rekenopdrachten. Door deel te nemen zijn 
de kinderen bezig met het toepassen van de rekenkennis, 
leren ze om te gaan met extra uitdaging en spanning en 
beleven ze veel rekenplezier. Het lef en de inzet van de 
kinderen is beloond met een aantal leuke prijzen en een 
deelname certificaat. Eindelijk kwam maandag 20 mei de 
doos met de uitslagen en prijzen binnen. Alle scores van de 
kinderen waren boven verwachting.

Enzo van den Dungen behaalde een super hoge score. Hij won 
één van de landelijke prijzen, een jaarabonnement op een 
zelf te kiezen informatief tijdschrift. Gefeliciteerd Enzo!!

Tijs behaalde de hoogste score van de kinderen uit groep 7.

Het
Facet
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