
AGENDA!
MAANDAG 10 JUNI 
TWEEDE PINKSTERDAG

DINSDAG 11 JUNI 
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ 
(HERINNERING:
DONDERDAG 27 JUNI IS
ER OOK EEN STUDIEDAG!)

WOENSDAG 12 JUNI 
SCHOOLFOTOGRAAF

ZONDAG 16 JUNI
VADERDAG

MAANDAG 17 JUNI
JUF ELEIN AFWEZIG,
JUF HELEN GROEP 1/2 B

DINSDAG 18 JUNI 
• ZOMERRAPPORT MEE
• MR VERGADERING
• JUF ELLEN VERVANGT JUF  
 HELEEN (GROEP 5/6)

WOENSDAG 19 JUNI 
VOORLEZEN AAN
PEUTERS EN DREUMESEN 
VANAF 10.45 UUR
LEESCONSULENT IN 
ALLE GROEPEN VOOR 
BOEKPROMOTIE

DONDERDAG 20 JUNI
JUF HELEEN VERVANGT
JUF ELLEN (GROEP 5/6)

☛

☛

Schoolfotograaf
Op woensdag 12 juni 2019 komt de schoolfotograaf. 
Er worden klassenfoto’s gemaakt, broers/zussen-
foto en individuele foto’s. 

We hebben voor een licht grijze achtergrond 
gekozen bij de individuele foto’s. Het advies van de 
fotograaf is om de leerlingen vrolijke en kleurige 
kleding aan te laten trekken, dus geen witte of 
grijsachtige kleding, want dat valt weg tegen de 
achtergrond!

Nadat de foto’s zijn gemaakt krijgt uw kind via school een inlogkaart. 
Met deze inlogkaart kunt u als ouder/ verzorger zelf de foto bekijken, 
bestellen en betalen.

We duimen voor een droge dag, zodat we buiten onze klassenfoto 
kunnen maken.

Namens de ouderraad,
Juf Yolanda

LEES VERDEROP IN DEZE KATTEBEL DE VERHALEN VAN DE KINDEREN 

Wij hebben een
fantastisch groep 8 kamp gehad!

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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Bedank-
ochtend

Oudergesprekken

Groepsindeling
volgend schooljaar  

Op 18 juni ontvangen de kinderen hun zomerrapport. Op 24 juni staan de ou-
dergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn op verzoek van u als ouder of op 
verzoek van de leerkracht. Wilt u graag een afspraak? Laat dit dan weten aan 
de leerkracht. Wanneer de leerkracht met u een afspraak wil maken, ontvangt u 
hierover van de leerkracht bericht.

De ouders van groep 7 worden door de leerkracht sowieso uitgenodigd voor het 
voorlopig adviesgesprek. Juf Anouk neemt contact op met de ouders. 

Momenteel ben ik druk bezig met alle voorbereidingen voor 
volgend schooljaar. Één van de zaken waar ik mee bezig 
ben is de personele bezetting van de groepen voor volgend 
schooljaar. 

Woensdag heeft er een gesprek plaatsgevonden met de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. 

Aanstaande dinsdag is er een studiedag waarop we de 
groepsindeling (hoeveel groepen kunnen we maken en / of 
op welke dagen kunnen we groepen splitsen of ondersteuning 
bieden) met elkaar bespreken. 

Vervolgens zal ik hierover met de ouders van de 
medezeggenschapsraad in gesprek gaan, om te polsen of zij 
zich hierin kunnen vinden. 

Daarna worden de personeelsleden aan de groepen 
gekoppeld. 

Ik verwacht twee weken voor het einde van het schooljaar 
u te kunnen informeren over welke leerkracht, welke groep 
heeft.

Alvast een tipje van de sluier: 

Vanwege de groei van het leerlingaantal ziet het er positief 
uit voor volgend schooljaar qua groepsgrootte van de 
verschillende groepen en zijn er veel mensen die graag bij 
ons willen (blijven) werken.

Fijn pinksterweekend en tot volgende week!

Groet,
Juf Dieneke

Het hele schooljaar worden we als team 
enorm geholpen door inzet van heel veel 
ouders en vrijwilligers. 

Onder andere bij het overblijven, hulp bij de 
moestuin, hulp bij de uitstapjes, hulp bij het 
kamp, hulp in de klas, hulp bij de verschillende 
festiviteiten, hulp bij de uitleen van boeken 
bij de bibliotheek, hulp bij het koken, hulp 
bij het timmeren, hulp bij de legorobots, 
lid bent van de medezeggenschapsraad, lid 
bent van de ouderraad, de opmaak van de 
Kattebel verzorgt, zorgt dat er schone was 
is, enz, enz.

Daarom willen we alle ouders/ verzorgers én 
vrijwilligers uitnodigen om in het zonnetje 
gezet te worden.

Vrijdagochtend 28 juni bent u van 10.30 uur 
tot 12.00 uur van harte welkom in De Belhal 
om te worden verwend door de kinderen. 

Wilt u op een van de inschrijfl ijsten, die 
volgende week bij de klassen komen te 
hangen, u naam opschrijven als u komt? Het 
maakt niet uit of u één keer heeft geholpen 
of elke week. Iedereen is welkom! 

We hopen op een grote opkomst!

Hartelijke groet van het team en de 
directie en uiteraard van alle kinderen!

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

De Kattebel • jaargang 18 • 7 juni 2019 • nummer 18



11 juni 
Kayleigh
groep 1/2

11 juni 
Kaithlyn
groep 3/4

20 juni
Brianne
groep 5/6

21 juni          
Stijn
groep 7/8

JARIG

Groep
3/4

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Nieuws uit groep 3-4
Op onderstaande foto’s zijn kinderen bezig met opdrachten 
van het circuit. Dit zijn bijvoorbeeld educatieve spelletjes 
op de chromebooks, schilder- en tekenopdrachten, plantjes 
en bonen zaaien voor in de moestuin en bouwen. 

Lees verder >>
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Groep
3/4Op 22 mei hebben de kinderen meegedaan aan 

de Dommelse sportdag. Hieronder staan een aantal foto’s.
De rest van de foto’s vindt u op de website van school. 

>> vervolg nieuws groep 3/4
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Groep
7/8

Groep 8 Kamp! 
Dag 1: 
Als 1e: gingen we de school uitzwaaien. 
Als 2e:  
fi etsten we naar met de groep naar De Kempervennen (een 
grote camping waar je kan zwemmen en dat deden we). 
Als 3e:  
Zijn we naar kamp gegaan en hebben we onze luchtbedden 
klaargelegd en zijn we gaan chillen, daarna zijn we een 
gezamenlijk spel gaan doen (volgens mij Ik Hou Van Holland) 
en daarna zijn we frietjes gaan eten en daarna bospelletjes 
en daarna nog meer chillen en toe gingen we slapen. 

De 2e dag Kamp! 
Als 1e: 
Lekker met z'n allen gaan ontbijten.  
Als 2e: 
We stapten op de fi ets en gingen naar de midgetgolfbaan. 
Daarna gingen we terug naar het kamp.  
Als 3e: 
Werden we naar onze tweede activiteit gebracht met de 
auto, daar gingen we survivallen. Wat we allemaal deden 
vertel ik niet dat is een verrassing voor wanneer jij op groep 
8 kamp gaat! Maar wat ik je wel kan vertellen is dat het 
superleuk was.  
Als 4e: Gingen we eten en daarna hadden we een leuke disco 
en daarna gingen we weer slapen.

3e en laatste dag van Kamp! 

Als 1e:  
Gingen we onze spullen inpakken. 
Daarna gingen we heerlijk en gezond ontbijten toen hebben 
we alles schoongemaakt. En daarna  zijn we een beetje gaan 
chillen. 
Als 2e: 
Zijn we nog een paar spelletjes gaan doen, toen zijn we 
onze koffers en tassen in de auto gaan leggen en daarna 
lekker nog een hotdog  gegeten. Een paar kinderen wilden 
dat niet dus hebben die niet gegeten. 
En als 3e: 
Zijn we onze fi etsen gaan pakken en zijn we naar huis 
gefi etst. We hebben een tussenstop gehad en zijn weer door 
gefi etst. Op school gingen we onze koffers en tassen pakken 
en onze ouders hebben ze meegenomen en wij zijn naar huis 
gefi etst en hadden we een lekker lang weekend!

Groetjes Llyndi en Zoë 

Groep 8 kamp 

Dag 1: De hele school ging ons uitzwaaien 
en met de fi ets gingen wij (groep 8) naar 
de Kempervennen om te zwemmen. In 

de middag gingen wij brood eten en toen 
fi etsten wij naar de kampplaats, daar legden 

onze spullen klaar en aten we friet. Toen 
het donkerder werd deden we een bosspel.                                                                                                                                         

Dag 2: ´s Morgens gingen we ontbijten 
en iets later gingen we minigolfen. Na 
het minigolfen gingen we iets eten en 

daarna gingen we survivallen. Even later 
gingen we barbecueën en daarna disco-en.                                                                                                                                        

Dag 3: We ontbeten en gingen onze 
spullen opruimen. Iets later gingen 
we met de fi ets terug naar school!                                                                                                                 

Het was heel leuk!                                                                                                                    

Groetjes Sem en Alexandros   

Kamp groep 8 
Het groep 8 kamp was heel leuk, we gingen eerst 
zwemmen. 
Daar gingen we van de glijbaan en 
wildwaterbaan. 
Daarna eten en weer even zwemmen en toen 
gingen we naar het kamp fi etsen. Het duurde 
even maar toen gingen we slaapplaatsen klaar 
maken en we aten friet. Toen een bosspel; 
levend stratego. En toen mochten we doen wat 
we zelf wilden. 
Dinsdag gingen we op de fi ets naar het minigolf, 
Adis had gewonnen. Daarna eten en survival 
en in de avond hadden we een disco, daarna 
een kampvuur maar die was helaas mislukt. 
Woensdag moesten we spullen pakken en aan 
fi etsen. Dus naar mijn mening een goed kamp!! 

Groetjes Mathijs en Adis 

Wij hebben een fantastisch groep 8 kamp gehad!
Hieronder de verhalen van de kinderen. 

Nieuws uit groep 7-8
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Kamp
Dag 2: 
28 Mei 

Op dag twee gingen we survivallen. 
We verdeelden in groepjes en reden met 

vier auto's naar het survivallen. We moesten 
even wachten maar konden eerder beginnen 
omdat er niemand anders was. We deden vier 
dingen in totaal. Het eerste wat we deden was 
ondergronds gaan in een tunnel waarbij je de 
uitgang moest vinden. Sommige durfde niet.

  
Het tweede wat we deden was met de klas 

racen. We splitsten in twee groepjes en deden 
een klein race- baantje. 

Als er twee kinderen elkaar tegen kwamen 
moesten ze steen-papier-schaar doen, wie er 
had verloren moest 10 seconden wachten en 

aftellen met het hele team. Welk team het eerst 
alle spelers van hun team weer op de grond had 

staan hadden ze gewonnen. 

Het derde onderdeel was nog een raceparcours 
maar moeilijker. We deden anderen groepjes en 
zijn begonnen. Je mocht bij het hele parcours 
je voeten niet de grond laten raken. Je begon 

bij touwen waar je overheen moest klimmen en 
ging toen door tonnen op je buik. Toen moest 
je jezelf optrekken aan een klimrek van touw. 

Daarna moest je als een aapje over touwen 
heen lopen en klimmen. Aan het einde van het 

parcours moest je touw zwaaien. 

Het laatste onderdeel was tokkelen aan een 
tokkel baan. We deden harnassen aan en er 
gingen vijf kinderen naar boven op de toren. 
Ik bleef staan met de juf aan het einde om 

iedereen los te koppelen van de tokkel baan. 
Sommige kinderen vonden het eng en gingen er 
niet vanaf maar de meeste wel. (Zelfs kinderen 

met hoogtevrees.) 

-Groetjes, Noëlle 

Zwemmen 
We zijn eerst op de fi ets gestapt en werden uitgezwaaid 
door alle groepen van 1 t/m7. We zijn een stuk door gefi etst 
en zijn eerst in de speeltuin gaan zitten. Daar moesten we 
wachten tot dat het zwembad open was. Toen het zwembad 
open was moesten we maar een heeeel klein stukje te fi etsen 
tot dat we er waren. Toen we aankwamen moest de juf eerst 
de kaartjes halen en daarna konden we zwemmen. Toen we in 
het zwembad waren moesten we eerst een plek zoeken, toen 
we een plek hadden gevonden renden we meteen naar het 
zwembad. We hebben nog heel lang gezwommen en ik spreek 
voor iedereen denk ik dat het super leuk was 😊 . 

Groetjes Jill 

Survival
We gingen met de auto`s naar het survivallen. 
Eerst gingen we in het  grottenstelsel, daar ging 
in een donkere buis en daar moet je door heen 
kruipen en het was 50 meter lang en je moest 
over obstakels. 
En toen gingen we een parcours doen, je kon aan 
twee kanten omhoog en er waren 2 teams. En als 
je elkaar tegen kwam dan deed je steen, papier,  
schaar als je had gewonnen mag je door en de 
ander moet 10 seconden wachten.  
En toen gingen we pauze houden, effe wat 
drinken en toen weer verder. 
En toen deden we nog een ander parcours. Toen 
klom je omhoog en weer naar benden via het 
net en toen ging je door tonnen en toen klom 
je naar een net en toen moest je op de kop aan 
dat touw verder klimmen en toen moest je aan 
touwhangen en zwieren over een plasje. 
En toen gingen we tokkelen, eerst moest je een 
harnas aan en toen kon je naar boven en toen 
moest je springen. 

Groetjes Raf

Kamp
Dag 1: vandaag ging groep 8 op kamp. We fi etsten 
eerst n aar het zwembad De Kempervennen. Daar 
hebben we heerlijk gezwommen en gegeten. Na 
het zwemmen fi etsten we naar het kamphuis. 
Toen we daar waren gingen we de slaapzalen 
inrichten. Als avondeten aten we frietjes. 

Dag 2: in de ochtend fi etsten we naar onze eerste 
activiteit. In de middag hadden we nog een 
activiteit. Die duurde tot de avond. In de avond 
hadden we disco en een kampvuur. 

Dag 3: in de ochtend de spullen inpakken en terug 
naar school fi etsen. Vanaf daar gingen we allemaal 
naar huis om uit te rusten van dit gezellige kamp! 

Groetjes Roxanne. 
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Groep 8 kamp 
Dag : 1 
Vanaf school fietsten we eerst naar het Kempervennen om 
te zwemmen van 11:00 tot 16:00 uur.
Dat was ook heel leuk. De Wildwaterbaan was vooral wel 
leuk. 
Toen we klaar met zwemmen waren, stapten we op onze 
fiets en fietsten we naar het kamphuis. 
Wanneer we bij het kamphuis waren, gingen we eerst de 
slaapzalen inrichten. 
Daarna gingen we lekker eten. 😊 
In de avond deden we de volgende dingen : Vrije tijd, 
teamspel, het bosspel, en daarna slapen. 
  
Dag : 2 
We worden vroeg wakker want het wordt een best drukke 
dag. 
We hebben even vrije tijd als we opstaan.  
Als iedereen goed wakker is, stappen we op de fiets op 
naar de eerste activiteit. 
Die eerste activiteit was midgetgolf.  
Dat was ook wel leuk. Het regende daar ook een beetje 
maar ook weer niet te erg. 
Dan rond de middag gaan we gezamenlijk lunchen. En dan 
weer naar het volgende activiteit. 
Om 6 uur/18:00 kwamen de leerkrachten op bezoek, waar 
we gezellig met zij allen aten. 
Daarna hadden we wat tijd om iets voor ons zelf te doen. 
(Vrije tijd) 
En toen hadden we een DISCO! Het was opzich wel leuk. 
Na de disco staken we een kampvuur aan.  
Maar dat lukte niet omdat al het hout nat was. 
 
Dag : 3 
Het is zo snel voorbij! De laatste dag van groep 8 kamp. 
We pakken onze spullen in. 
We ontbijten lekker even. 
Toen maakten we onze slaapzaal schoon door te vegen en 
poetsen. 
Voordat we op de fiets stapten aten we nog een broodje. 
We stappen op de fiets en we gaan terug naar school. 
Toen we daar waren mochten we naar huis. 
Het was een gezellig kamp. 

Groetjes van : Taner

Kamp groep 8 
We fietsten van school naar de Kempenvennen, 
toen moesten we lang wachten tot we mochten 
zwemmen en het zwemmen was leuk omdat het 
heel gezellig was met onze klasgenoten.
Toen gingen we omkleden en fietsten we naar 
het kamphuis, toen moest je je bed op maken en 
toen kreeg je ook nog vrij tijd. Toen gingen we 
eten en daarna gingen we een bosspel doen. 
Volgende dag gingen we lunchen.  
En toen om 6 uur kwamen alle leerkrachten mee 
eten en toen deden we nog een disco 
En toen gingen we slapen volgende dag moest je 
je spullen in pakken en toen gingen we ontbijten 
en moest je je kamer op ruimen  
En voor het aan fietsen krijgen we ook nog 
knakworst. 
En fietsten we naar school aan. 

Groetjes Arun 

Survival 
We zijn met ze alle gaan survivallen. Het was 
spannend, leuk en avontuurlijk. In het begin 
mochten de kinderen die wilden in een grot 
onder de grond. Het was donker en nauw en je 
moest op je knieën, het was wel pijnlijk maar 
wel spannend. Er waren 3 plekken waar je kon 
stoppen, bij die plekken zag je licht. Je moest 
wel een helm op natuurlijk. Als je er uit was 
gingen we naar een klimtoren waar we 2 teams 
maakten. We gingen een wedstrijd doen, het was 
best moeilijk als je het andere team tegen kwam 
moest je steen, papier, schaar doen. De verliezer 
moest 10 seconden staan blijven. Toen gingen 
we weer klimmen en ook met 2 teams alleen 
was het nu gewoon een wedstrijd. Toen gingen 
we tokkelen (kabel baan) de kinderen die niet 
wilden hoefden niet. Het was super leuk, dat 
was het wel denk ik, doei. 
 
Geschreven door: Cassandra 
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Het
Facet

Groep 7 / 8 van
Het Facet ging op
kamp in VLODROP.

Op maandag 27 mei gingen Daan, Aline, Manon, Tijs en Xander naar school maar het was geen normale schooldag, 
want ze gingen op kamp. Ze gingen in twee verschillende auto’s. We zwaaiden de andere leerlingen uit en 
vertrokken naar onze eerste bestemming: de Lommerbergen in Reuver. Juffrouw Hannie had de verkeerde afslag 
genomen en toen wou ze keren maar dat lukte niet. We moesten omrijden maar daardoor zijn we wel op een 
veerpont geweest. Uiteindelijk kwamen we aan bij onze bestemming: het zwembad in Reuver. De weg ernaartoe 
had veel kleine maar leuke bospaadjes. Toen we aankwamen bij de ingang waren we iets te vroeg, toen we 

naar binnen konden hadden we ons snel omgekleed. Toen 
iedereen klaar was met omkleden gingen we naar binnen 
we legden onze spullen bij een tafeltje en doken snel in 
het water. Er waren banden en schuimen matten. Toen we 
in het golfslagbad waren uitgespeeld gingen we naar de 
glijbaan. Daar kon je met of zonder band van af, na een paar 
keer van de glijbaan glijden gingen we naar het buitenbad. 
Daar sprongen we van de rand af. Na nog een paar keer 
van de glijbaan en even zwemmen tussen de golven in het 
golfslagbad gingen we ons afdrogen. We gingen nog even 
naar de wc en in de tussentijd gingen we nog even naar de 
vissen kijken. Daarna gingen we naar buiten. 

(geschreven door Tijs Beelen) 

De eerste ochtend

Maandagmiddag
Na het zwemmen gingen we naar het park voor het zwembad. 
Het park was best groot er was een kinderboerderij en een 
springkussen en een vlot. Eerst gingen we lunchen bij de 
speeltuin daarna gingen we spelen in de speeltuin. In de 
kinderboerderij waren allerlei dieren zoals kippen, varkens, 
paarden, ezels en pauwen. De pauwen hadden hun veren 
uit dat zag er heel mooi uit. Toen we even gespeeld hadden 
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in de speeltuin gingen we in de auto naar de 
kampplaats. Dat was de achtertuin van juf Hannie. 
Wie sliepen in de vouwwagen van Daan. Toen 
we aankwamen gingen we eerst de kampplaats 
even onderzoeken en daarna gingen we de 
kampplaats inrichten. We mochten daarna een 
kamp totem maken met van allerlei materialen 
zoals ballonnen, stokken en tie-wraps. We hebben 
de kamp totem daarna aan de straat gezet. We 
hebben daarna hebben we allerlei leuke spelletjes 
gedaan zoals tafeltennis en bordspelletjes. Toen 
kwam de man van juffrouw Hannie thuis die ging 
toen de barbecue aanmaken. Ook kwamen er 
toen een paar juffen van school, juf Dieneke, juf 
Helen, juf Yolanda en juf Monique. Die hebben 
toen gezellig meegegeten. Er was van alles fruit, 
sla en nog veel meer andere lekkere dingen. Toen 
het eten op was hadden we een bonte avond en 
toen kwamen juf Hannie en juf Helen aanlopen 
als twee oude vrouwtjes en toen gingen kijken ze 
naar onze toekomst hoe die eruit zou zien. Daarna 
waren de kinderen aan de beurt eerst ging Xander 
die had een paar raadsels voor ons daarna ging 
Manon en die had ook raadsels daarna was Aline 
aan de beurt die had moppen bedacht en toen 
was Tijs aan de beurt die had ook moppen als een 
na laatste was Daan die had een liedje voor ons 
ook Cindy, de moeder van Daan, had een liedje. 
Daarna gingen de juffen die op bezoek waren naar 
huis en toen gingen we `s avonds laat nog even 
muziek draaien en dansen en daarna naar bed. 

(geschreven door Aline)

Toen we moesten gaan slapen ging Manon noch even op haar 
smartgame in haar slaapzak want zij wou noch even lezen 
terwijl de juf had gezegd dat we moesten gaan slapen. 
Het geluid stoorde iedereen heel erg zij is daar niet voor 
gestraft, maar ze moest wel stoppen. ‘s Ochtends hebben 
we ontbeten, we zaten met zijn allen om een grote tafel 
met allemaal soorten broodbeleg en twee soorten brood het 
was heel lekker. Toen we het ontbijt op hadden mochten we 
vrij spelen we deden spellen zoals rondje om de tafel dat 
is een soort van tafeltennis waar alle spelers rond de tafel 
lopen en om de beurt een keer slaan het was heel leuk. Na 
het vrij spelen gingen we naar de buurman van de juf die 
meneer had kippen, tortelduiven, fazanten en een emoe.  
De Emoe had ook een naam hij heten Joep iedereen mocht 
hem aaien hij had ook een uilenkast hangen met webcam om 
de uilen te zien tijdens het broedseizoen. Nadat we naar de 
buurman waren gegaan kregen we een vroege lunch die leek 
heel veel op het ontbijt. Na de lunch konden we niet naar 
de Gitstap want het regende te hard we wisten niet wat we 
toen zouden gaan doen. 

(geschreven door Daan)

Dinsdagochtend
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Gelukkig had juf Hannie al een alternatief, maar ze moest eerst even bellen of er 
nog plaats was bij de Indoor Adventure Golf in Roermond. Dus stapten we in de 
auto. De Adventure Golf was super avontuurlijk want eerst kwam je in een met 
verf bekladde kamer. Daarna kwam je in een machinekamer en er was zelfs een 
machine die aanging. Toen kwam je in het circus thema en er stond een grote 
doos waar een monster in zat. Nadat Xander een paar keer heel erg geschrokken 
was gingen we naar boven naar het Glow In The Dark stukje. Hole 16 was heel 
verrassend want we kwamen in de doos waar dat monster in zat en er bleek 
een soort van ratten god in te zitten en dus moest je je bal opofferen dat was 
dus ook de laatste hole. Na de minigolf gingen we naar de bibliotheek voor de 
geschiedenis van Roermond. Toen gingen we weer terug naar de kampplaats. Toen 
we op het rooster keken zagen we dat we een 3Dfi lm gingen kijken. De fi lm die 
we gingen kijken heet Hugo. De fi lm ging over een jongetje genaamd Hugo die op 
het station leeft en een robot heeft. Hugo is eigenlijk een kleine dief hij steelt 
brood om zich in leven te houden en hij windt de klokken op. Hij moet dus ook 
altijd wegblijven van de stationschef. Uiteindelijk gaat het goed mis en ontdekt 
hij vele geheimen ook over zijn vader.
Na de fi lm hadden we geen tijd om uit te rusten want we hadden een 
nachtwandeling die om 23:00 begon de wandeling er was geen licht en het was 
zo donker je zag alleen zwart wit en grijs. Sommige mensen kregen hallucinaties 
omdat ze rechtdoor en ver wilden kijken maar dat ging niet. Juf Hannie die stapte 
ook in een kuil en viel wij lachten heel erg en hielpen de juf omhoog. Toen Aline 
moest veterstrikken botsten de juf tegen Aline aan dus dat was ook grappig en 
Xander dacht dat Aline een kinderwagen was op dat moment dat kwam door de 
hallucinaties. 

(geschreven door Xander)

Dinsdagmiddag
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Woensdagochtend, de laatste dag.
Opstaan was best lastig. Iedereen lag om 8.00 u nog in bed, behalve juf Hannie. 
Die was naar binnen gegaan. Ze kwam terug met een trompet. Tjee daar 
kwam een vreselijke toon uit. We waren meteen wakker. Toen we ons hadden 
aangekleed en tanden hadden gepoetst gingen we ontbijten. Daarna pakten 
we de tassen in. Toen gingen naar het bezoekerscentrum van natuurgebied de 
Meinweg. Er waren daar klimtoestellen en een kabouterpad, dat hebben we 
gevolgd. Ook hebben we veel op de klimtoestellen gespeeld. We aten ook nog 
wat snoep en daarna gingen we terug in de auto´s naar school.

Het kamp was reuze gezellig. Het was heel fi jn dat we in de vouwwagen van de 
familie Dijkhoff konden slapen. 

(geschreven door Manon)

De laatste dag, woensdagochtend

De Kattebel • jaargang 18 • 7 juni 2019 • nummer 18



INGEZONDEN BERICHTEN:

Op woensdag 19 juni van 14.00 – 15.00 uur willen ze in de bibliotheek 
vestiging in Valkenswaard een pilot starten.

In de bieb vindt dan het “Samsonlezen”, oftewel het lezen met honden voor 
kinderen met leesproblemen en/ of faalangst, plaats.

In totaal kunnen er 6 kinderen meedoen. Ze vragen ook een aantal andere 
scholen, dus wellicht als er veel aanmeldingen zijn zullen we gaan loten.

De bedoeling is dat de kinderen met hun ouders naar de bibliotheek komen. 

Mocht u interesse hebben, wilt u dit dan melden bij juf Fieke of juf Yolanda van 
groep 3/4? 

TECHNIKA 10 zoekt stoere meisjes!

Meisjes opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in 
groep 7 of groep 8? Ben jij creatief? En lijkt het jou ook leuk om te 
werken met een fi guurzaag,  schroevendraaier en bijvoorbeeld een 
soldeerbout?

Dan is Technika 10 iets voor jou!

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, leren hoe je 
badzout en shampoo maakt, of een zenuwspiraal op batterijen. Het zijn 
allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van 

chemie tot en met zonnecellen, 
timmeren, zagen, solderen, boren 
en nog veel meer… Al deze skills kun 
je ontwikkelen in een gevarieerd 
programma onder begeleiding van 
enthousiaste begeleidsters bij 
Technika 10 Valkenswaard!

Ben jij volgend schooljaar een 
nieuwsgierige leerling van groep 7/8 
en graag creatief bezig? Geef je dan 
snel op voor het seizoen 2019/2020! 
Meer informatie is te vinden op: 
www.technika10valkenswaard.nl.  

Samson-lezen

☛
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