
AGENDA!
MAANDAG 24 JUNI
OUDERGESPREKKEN
OP VERZOEK

DONDERDAG 27 JUNI 
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

DINSDAG 2 JULI ’S MORGENS: 
KLEUTERS KIJKEN NAAR 
VERKORTE VERSIE 
VOORSTELLING VAN HET 
FACET
’S MIDDAGS:  
GROEP 3 T/M 8 KIJKT 
NAAR VOORSTELLING VAN 
KINDEREN HET FACET, IVM 
GROEP 8 KINDEREN VAN 
HET FACET DIE DE SCHOOL 
VERLATEN.

WOENSDAG 3 JULI
’S OCHTENDS: MUSICAL 
GROEP 8 VOOR ALLE 
KINDEREN VAN SCHOOL
’S AVONDS:  
AFSCHEID GROEP 8 
BELHAMEL EN FACET, NA 
DE VOORSTELLINGEN IS ER 
EEN AFSCHEIDSAVOND VOOR 
GENODIGDEN.
 
DONDERDAG 4 JULI
9.00 – 10.00 UUR 
DOORSCHUIFUURTJE = 
KENNISMAKEN IN DE NIEUWE 
GROEP 

GROEP 8 START 
10.30 UUR DE SCHOOLDAG

VRIJDAG 5 JULI
UITZWAAIEN GROEP 8
12.00 UUR START 
ZOMERVAKANTIE

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

Overblijven

Bibliotheek

De laatste oproep voor nieuwe overblijfkrachten heeft nog niet geleid tot een 
dekkend rooster voor het hele schooljaar. Kunt u hierin iets betekenen? Graag 
aanmelden via or@obsdebelhamel.nl. Ook als u bijvoorbeeld maar één keer per 
maand kunt!

Heeft uw kind nog boeken thuis liggen? De leesconsulent van de bibliotheek 
heeft  een enorm lange lijst van boeken die niet zijn ingeleverd. Wilt u thuis 
eens kijken of er boeken zijn die van de bibliotheek zijn? Graag spoedig weer 
terug inleveren op school!

LEES VERDEROP IN DEZE KATTEBEL MEER VAN GROEP 5/6 

Lekker buiten lezen!

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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Terugblik studiedag 11 juni jl.
Op de dinsdag na de Pinksteren hadden we een studiedag. Hierop hebben we in het team 
de groepsverdeling besproken. Afgelopen woensdag heeft u een brief met daarin de 
groepsverdeling per mail ontvangen.

Daarnaast hebben we op de studiedag het traject over Begrijpend Lezen besproken en 
gebrainstormd over volgend schooljaar waarin we dit traject nog verder willen uitdiepen en 
onze kennis en vaardigheden willen vergroten. De ondersteuningscoördinator, Angela, heeft 
de verschillende niveaus van de zorg toegelicht en wie waar verantwoordelijk voor is en 
welke acties ondernomen dienen te worden wanneer je op wilt schalen. 

Leerkrachten hebben de tijd gehad om de groepsplannen te evalueren en de rapporten af 
te maken. 

We hebben een rondje in de moestuin gemaakt onder leiding van de leerkrachten die hier 
plannen voor hebben gemaakt en in de moestuincommissie zitten. We zijn geïnspireerd om 
hier weer verder mee aan de slag te gaan. 

Heeft u in de gaten dat volgende week donderdag onze laatste studiedag is? Alle kinderen 
zijn dan vrij.

Hartelijke groet, 
Dieneke

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

Even voorstellen
Sinds 6 mei jl. ben ik de kleuterbouw komen versterken. 
Via deze weg wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Helen Sweere, 39 jaar jong en woon in 
Valkenswaard. Samen met mijn man Maickel  
hebben wij 3 kinderen, Luuk, Jip en Eva.  
Van origine kom ik uit Dommelen en vind het dus  
erg leuk om weer rond te lopen in mijn geboortedorp. 

Ruim 10 jaar heb ik in Kaatsheuvel op een openbare 
basisschool gewerkt. Hier heb ik met veel plezier gewerkt, maar 
na de komst van onze derde spruit ben ik thuis gaan werken. Nu 
zocht ik weer een nieuwe uitdaging in het onderwijs en ben lekker dichtbij 
huis gaan zoeken. Na even ingevallen te hebben op verschillende scholen binnen 
het cluster, ben ik aan de slag gegaan op  
De Belhamel.

Wanneer u nog vragen aan mij hebt of een keer kennis wil komen maken,  
ik werk momenteel op maandag donderdag en vrijdag. Volgend schooljaar ben ik 
op maandag, dinsdag en donderdag de leerkracht van groep 4.

Juf Helen Sweere
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21 juni 
Stijn 
groep 7/8

22 juni
Ashley 
groep 3/4

26 juni
Amir 
3/4

3 juli
Luca
groep 3/4

5 juli
Inia
groep 5/6

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JL.

Samenvatting MR vergadering 12-03-2019
De notulen van 3de GMR-vergadering zijn doorgenomen. Komend jaar moet één ouder 
zitting nemen in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle 14 scholen 
van Stichting De Kempen). Roel wil zich hiervoor inzetten.

Er komt een informatieavond voor de overblijfouders (Deze heeft ondertussen 
plaatsgevonden). Pauline geeft aan dat het nodig blijft om als leerkracht het laatste 
kwartier mee te lopen omdat het dan meestal wat onrustiger wordt. Roel geeft aan dat het 
makkelijker gemaakt moet worden voor de overblijfouders om feedback te geven aan de 
school over het overblijven. (Hier is op de overblijfavond over gesproken, de overblijfmap 
en de overblijfkracht kan de leerkracht aanspreken).

Het vakantierooster voor het komend jaar is besproken. De MR heeft hiermee ingestemd.

De tevredenheidspeiling is doorgenomen. Onderwerpen die het sterkst naar voren kwamen 
zijn “onrust in de klas”, “pesten” en “aandacht voor de mogelijkheden van het schoolplein”. 
Deze onderwerpen zijn besproken en hieruit zijn o.a. de volgende punten naar voren 
gekomen;
- De ouders meer inlichten. 
- Meer rust te creëren door bijvoorbeeld de kluisjes bij de onderbouw te verplaatsen naar 
de hal.
- Ouders vragen niet meer in de klas of in de kring bij de onderbouw te komen.

Er wordt een generiekere samenvatting gemaakt van de tevredenheidspeiling. Het idee is 
om een informatieavond of koffie-ochtend te gaan houden waarbij gesproken kan worden 
over de verbeterpunten en daarna op te splitsen in kennisgroepjes over bijvoorbeeld 
pesten, onrust etc.

Bericht van de voorzitter

Beste ouder/verzorger, 
Het schooljaar 2018-2019 is bijna voorbij. Nog maar twee weken en dan verlaat 
groep 8 De Belhamel alweer. Ik ben ervan overtuigd dat zij al het nodige hebben 
meegekregen om te beginnen aan de volgende fase van hun leven. Maar bovenal 
hoop ik dat zij terug kunnen kijken op een fijne tijd op de basisschool. 

Waar we aan de ene kant afscheid moeten nemen komen er aan de andere kant 
gelukkig steeds kinderen bij. Tegen de landelijke (en lokale) trend in heeft de 
Belhamel een groeiend aantal leerlingen. Ik denk dat we daar als school en als 
ouders best trots op mogen zijn. 
Ook qua MR ontkomen we niet aan veranderingen en vertrekken er soms ouders 
uit de oudergeleding. Betrokken ouders die de school helpen met het verder 
ontwikkelen en groeien. Vandaar deze oproep.

Wij zijn op zoek naar een betrokken ouder die plaats wil nemen in de MR. Dit houdt 
in dat je ongeveer 6 x per schooljaar meedenkt en meepraat samen met andere 
ouders, leerkrachten en de directie over het schoolbeleid. Deze vergaderingen 
gebeuren in een informele sfeer en worden gehouden op school. Lijkt het je 
wat of wil je meer weten over de MR spreek mij of een van de andere ouders/
leraren eens aan. Een mail sturen naar mrobsdebelhamel@rbobdekempen.nl kan 
natuurlijk ook. 

Ralf Deuze, vader van Robin (groep 7) en Sam (groep 5) en 
voorzitter MR De Belhamel
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Herinnering Bedank-ochtend 

Nieuws uit de kleuterbouw

KWINK bij de kleuters

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 inschrijflijsten, die bij de klassen hangen, uw naam schrijven 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!

Vandaag hebben we rode besjes 
gegeten die we zelf uit de moestuin 
hebben mogen plukken. 
Ze smaakte een beetje zoet en een 
beetje zuur. 

De KWINK van de WEEK is deze week ’Help een ander!”
Samen hebben we gekeken naar manieren om elkaar te helpen. Wat kun je vragen?  
Wat kun je doen? Wil iedereen geholpen worden? Moet je altijd helpen?

☛
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Lekker lezen in de moestuin

Nieuws uit

En daarna kijken 
hoe het met 
de gezaaide 

pompoenen gaat 
en hoe de rest 

van de moestuin 
erbij staat!

Groep
5/6
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De avonturen van de fantastische school.

Er was eens een school in dommelen.

Daar zaten wel 100 kinderen .

Twee groepen zitten in een klas.

Op het schoolplein was een grote regenplas.

Bijna elke maand is er een feestbeest.

Soms ook wel eens meerdere.

Op school doen we veel leren.

Op school kletsen veel kinderen.

Net zo als alle leraren.

Gemaakt door Anouk, Betiel en Brianne.
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Schoolvoetbaltoernooi

Wij hadden een schoolvoetbal toernooi 
en Jilano  Damian Igor Tygo Anouk Inia 
Sabrina Faye deden mee 
Op 29 mei bij SV Valkenswaard het 
was wel gezellig we moesten tegen 
allemaal scholen.
We hadden niet zo veel doel punten 
gemaakt 
Maar het was wel gezellig . en er 
kwamen veel mensen kijken en aan 
moedigen en de juf kwam ook even 
kijken 
EINDE

Door Damian Jilano

moppen en raadsels😊.
door Sam en Faye

toppunt raadsels:
wat is het toppunt van gemeenheid?
voor een afgrond tegen een blinde 
zeggen pas op voor het afstapje.

wat is het toppunt van netheid?
met mes en vork uit je neus eten.

wat is het toppunt van geduld?
een visje op een muur tekenen en 
wachten tot hij weg zwemt.

raadsels:
wat zit op je schoen en is gemeen?
dark veter. 

(dezen drie raadsels horen bij elkaar) 

waarom viel de 1e koala uit de boom?
hij was dood.
waarom viel de 2de koala uit de boom? 
de 1e koala viel bovenop hem.
waarom vil de 3de koala uit de boom? 
hij dacht dat het een spelletje was 
dus hij ging meedoen.

(deze twee raadsels horen bij elkaar) 
wat is de snelste groente?
vroemkool.
welke groente is nog sneller dan 
vroemkool?
snelderij. 😊

moppen

tellen
mijn hond kan tellen.
o ja?
ja als je vraagt hoeveel 4-4 is zegt hij 
niks!!!

koalabeertjes.
deze les gaat over koalabeertjes. die 
dieren kunnen goed klimmen vertelt 
de meester. wat mist wat mist de 
mens om vlug in een boom te kunnen 
klimmen? Frits: een ladder meester.
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