
AGENDA!
MAANDAG 19 AUGUSTUS 
START SCHOOLJAAR
LUIZEN EN NETENCONTROLE

DONDERDAG 29 AUGUSTUS  
INFORMATIEAVOND:
• 19.00 UUR
GROEP 3/4 EN GROEP 7/8

• 20.00 UUR GEZAMENLIJK 
GEDEELTE VOOR IEDEREEN 
MET OA VASTSTELLEN 
OUDERBIJDRAGE

• 20.30 UUR GROEP 1/2 ,
5/6 EN FACET

VRIJDAG 30 AUGUSTUS  
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ 
(VERDEROP IN DEZE 
KATTEBEL EEN OVERZICHT 
VAN ALLE STUDIEDAGEN)

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

Geboren
Op donderdag 13 juni
is Sem geboren.

Sem is het tweede kindje van 
juf Nicole. Met juf Nicole en 
Sem gaat het goed.

In het nieuwe schooljaar 
komen ze een keertje langs op 
school. 

We feliciteren juf Nicole van 
harte!

☛

Afscheid leerlingen

 Daan
 Manon
 Aline
 Roxanne
 Noëlle
 Taner
 Adis
 Raf
 Jill
 Sem
 LLyndi
 Zoë
 Alexandros
 Cassandra
 Arun
 Mathijs

De musical is voorbij…  
het zit er op.  
Vrijdag zwaaien we uit:

Naast de groep 8 leerlingen 
van De Belhamel en Het Facet 
nemen we ook afscheid van 
Tygo, Lucas en Matthias die 
na de vakantie op een andere 
school verder gaan.

Fijn dat alle bovenstaande 
kinderen leerlingen van onze 
school waren en
ik wens hen heel veel geluk 
voor de toekomst!

De jaren zijn voorbij gevlogen,  
wat is de tijd toch snel gegaan.
Jullie gaan nu weg van hier en 
vervolgen jullie schoolloopbaan 

Ieder met een eigen verhaal, 
 een tas vol herinneringen 
grappige maar vast ook  
minder leuke dingen.

 
Van kleuterklas tot en  

met groep 8, 
tot een nieuwe school ,  

die straks op jullie wacht. 

Een nieuwe start,  
de wijde wereld in! 

Het lijkt vandaag een einde,  
maar het is ook een nieuw begin. 

De Belhamel laat  jullie nu los 
en zegt: “ga nu maar, 

met al wat jullie hier geleerd hebben, 
komt het dik voor elkaar!”

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>

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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Vervolg afscheid

Vrijdag nemen we ook afscheid van juf Mayke, onze onderwijsassistent die 
tevens bij Ik OOK! werkt. Bedankt voor je bijdrage aan IKC Dommelen en vooral 
voor je liefdevolle begeleiding van de groepjes kinderen die jij extra begeleidde. 
Je nieuwe school zal heel blij zijn dat jij komt! Heel veel succes!

Met het vertrek van bepaalde kinderen nemen we ook afscheid van hun 
ouders. Sommigen van hen hebben een grote bijdrage geleverd aan de school in 
een roerige tijd in het verleden. Fijn dat jullie vertrouwen zijn blijven houden in 
De Belhamel! Samen hebben we de school weer opgebouwd tot wat het nu is. Na 
de vakantie mogen we 12! nieuwe kinderen begroeten op onze school, dat zegt 
een hoop. Ik noem geen namen op hun eigen verzoek, maar ze weten vast dat ik 
hen bedoel. Ook andere ouders die nu afscheid nemen bedank ik hartelijk voor 
hun betrokkenheid, hulp en vertrouwen. Het ga u en uw kinderen goed!

Ik ga nog even door met bedanken aan het einde van dit schooljaar. Op de 
ouderbedankochtend hebben we dit ook al gedaan. Alle klassen kwamen langs om 
de hulpouders in het zonnetje te zetten. De een schonk thee, de ander deelde een 
koekje uit. Een ander groepje deed een liedje. Het was een gezellige ochtend. 
Bedankt voor uw komst. Volgend schooljaar weer?

Dus bedankt aan de ouders van de MR en de Ouderraad! Bedankt aan de ouders 
van de feestcommissie, bedankt aan de kattebelopmaker en bedankt aan alle 
ouders die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan weer een 
mooi schooljaar!

Bedankt aan alle ouders die dit jaar hebben geholpen met overblijven. 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe krachten. We zijn uniek als 
school in de wijde omgeving in het aanbieden van de huidige vorm van overblijven. 
Alle kinderen kunnen gratis overblijven. Dit kunnen we alleen zo organiseren als 
er genoeg mensen zijn om over te blijven. Verderop in de Kattebel leest u een 
oproep hiervoor.

Tot slot wens ik u een goede, fijne en zonnige vakantie toe!

Juf Dieneke

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

Moestuin
De groenten, vruchten, bloemen en kruiden in de 
schooltuin groeien als kool. De pompoenplanten 
zijn al erg groot en de zonnebloemen gaan nu 
echt de hoogte in.

De kinderen vinden het heel fijn om volgend 
schooljaar weer in de moestuin te mogen 
werken; we zouden dus heel blij zijn als er nog 
ouders of oma/opa’s zijn die ons hiermee willen 
helpen.

Laat u ons weten als u iemand weet die 
geïnteresseerd is? Dat kan bij juf Ilona of juf 
Pauline leerkrachten van Het Facet.
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3 juli Luca,
groep 3/4

5 juli Inia,
groep 5/6

6 juli Lucas,
groep 7/8

10 juli Mathijs, 
groep 7/8

12 juli Joeri, 
groep 1/2

13 juli Axel, 
groep 5/6

15 juli Adis, 
groep 7/8

17 juli Valentijn, 
groep 1/2

18 juli Taner, 
groep 7/8

20 juli Lucas  
groep 1/2

23 juli Tygo, 
groep 5/6

27 juli Tim,
groep 7/8

5 augustus Britt  
groep 7/8

10 augustus 
Emma, groep3/4

10 augustus 
Sophie, groep3/4

18 augustus
Tijs, FACET

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Vakantie en studiedagen volgend schooljaar:

Gym

Herfstvakantie
14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie 
23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020

Tweede paasdag
13-04-2020

Meivakantie
20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag
05-05-2020

Hemelvaart en vrijdag
21-05-2020 en 22-05-2020

Tweede pinksterdag
01-06-2020

Zomervakantie
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Rooster
Na de zomervakantie gaan we starten met het volgende gymrooster:

• Maandagmiddag: groep 3/4 en groep 5/6 
• Dinsdagmiddag: groep 7/8 en onderbouw en bovenbouw van Het Facet
 
We hebben alle drie de sportzalen van De Belleman tot onze beschikking.

De kleuters gymmen in de speelzaal in de school. Naast vaste momenten in de week, 
wordt de speelzaal ook gebruikt als het regent, om lekker even te kunnen bewegen en te 
werken aan de grote motoriek.
 

Kleding
Groep 3 t/m 8 gymt in gymkleding (een korte of lange sportbroek, 
t-shirt en sportschoenen voor in de zaal).

Groep 1/2 gymt in het ondergoed en heeft eenvoudige sportschoentjes met klittenband of 
elastiek.

Studiedagen zijn komend schooljaar:

Vrijdag 30 augustus ’19

Vrijdag 4 oktober ’19

Maandag 7 oktober ’19

Vrijdag 6 december ’19

Donderdag 13 februari ’20

Maandag 4 mei ’20

Maandag 15 juni ’20

Noteert u
deze dagen
alvast goed
in uw agenda?
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Ouderraadsleden nemen afscheid 
en oproep nieuwe leden

Met het einde van het schooljaar komt er ook een einde aan mijn “carrière” bij de Ouderraad waar ik 
de laatste jaren de rol van voorzitter op me mocht nemen. 

Sinds 2010 ben ik actief geweest bij de MR, de OR en diverse "commissies" en nu laat ik graag het 
organisatorische gedeelte over aan nieuwe enthousiaste ouders / verzorgers omdat ik het steeds 
drukker heb met het ontwerp- en illustratiebureau wat ik met Elise (moeder van Robin en Sam) heb. 

De komende twee schooljaren ben ik nog gewoon op school te vinden want Faye gaat na de 
zomervakantie naar groep 7 dus ik zal nog regelmatig op school bijspringen als hulpouder.

Helaas stoppen er meer ouders bij de Ouderraad: Ankie gaat na maar liefst 14 jaar De Belhamel 
verlaten omdat haar jongste naar de middelbare school gaat. Al die jaren was ze een stabiele factor 
in de Ouderraad met als specialisatie het organiseren van het schoolreisje of het schoolkamp. Anke 
(Facet én Belhamel moeder) stopt net als Mirjan (voorheen secretaris) ook bij de Ouderraad.  Marcel 
heeft deze week aangegeven zich liever meer met beleidszaken dan organisatorische taken bezig te 

houden, hij wil kijken of hij de overstap naar de 
MR zou kunnen maken.

Er is dus weer volop plek in de Ouderraad voor 
nieuwe ouders die een steentje bij willen dragen 
aan de sfeer en de organisatie van allerlei 
activiteiten op school. We hebben nu nog maar 1 
vader bij de Ouderraad, dus vaders worden extra 
opgeroepen zich beschikbaar te stellen. Verder 
zijn we momenteel  echt op zoek naar een ouder 
die als secretaris 5-6 keer per jaar tijdens de 
vergadering wil notuleren. De vergaderingen zijn 
normaal gesproken op maandagavond om 20:00 
uur en duren ongeveer 1 a 1,5 uur. Vele handen 
maken licht werk!

U kunt u aanmelden of u interesse kenbaar maken 
door te mailen naar OR@obdebelhamel.nl

Om de taken voldoende te kunnen blijven 
verdelen zou het wenselijk zijn dat er 
minstens 3 nieuwe ouders de Ouderraad 
komen versterken na de zomervakantie.  
Meer mag natuurlijk altijd. Het is het mooiste als 
de Ouderraad een afspiegeling is van de ouders 
van alle groepen. Het zou fijn zijn als er ook weer 
een of meer "Facet-ouders" deel gaan nemen.

Activiteiten die wij zoal organiseren zijn de festiviteiten zoals Sint, eindejaarsviering, Carnaval en 
voorjaarsactiviteit, maar ook het schoolreisje / schoolkamp, de sportdagen, de schoolfotograaf etc. 
Ook beheren we het geld van de ouderbijdrage en gelden die binnenkomen met inzamelingsacties e.d. 
(meer informatie hierover kun je vinden op de schoolwebsite).

Zo nam Ouderraadlid Manuela vorige week op de heetste dag het initiatief om namens de Ouderaad de 
kinderen en natuurlijk ook het team te trakteren op een verfrissends ijsje. 

Afsluitend met dit nieuws wens ik jullie allemaal een mooie vakantie, ook namens de overige leden 
van de Ouderraad. Tot volgend schooljaar.

Groeten, Chantal Biljard

Foto: Afgelopen maandag genoot de Ouderraad, op eigen kosten,  
van een etentje ter ere van de afsluiting van het schooljaar. 
Ook Mieke, die vorig jaar “van school ging”, vierde hiermee 
alsnog haar afscheid. Helaas kon Ankie, ondanks dat het ook haar 
afscheidsetentje was, er toch niet bij zijn. Van links naar rechts: 
Marcel, Mieke, Chantal, Manuela, Angela, Femke en Floris.
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Nieuws van Het Facet: 
Eilandmiddag Facetopia, zeer succesvol!!

Juffendag

Op maandagmiddag 17 juni was het een drukte van belang bij Het Facet. De kinderen presenteerden 
de werkstukken die hoorden bij de kernconcepten ‘evenwicht en kringloop’ en ‘materie’. Alle 
kinderen hadden in groepen samen een eiland in gericht. Samen hebben de kinderen nagedacht hoe 
een vakantie-eiland economisch gezond kan zijn. Huisjes bouwen en verhuren, rondleidingen geven 
in het museum en in het hotel, duiklessen in het koraalrif en ritjes in de achtbaan. Ouders, opa’s en 
oma’s en andere belangstellenden lieten de facenten goed rollen. Daardoor is het project niet alleen 
inhoudelijk goed geslaagd, maar ook economisch. De kinderen zijn nu samen met de Facet-juffen aan 
het nadenken over de besteding van de hoge opbrengst. U hoort hier na de vakantie meer over. 

Afgelopen maandag was het feest op Het Facet, want de juffen vierden hun ‘niet jarig dag’. 
Allereerst werden de juffen verrast met een prachtig schilderij waarop alle leerlingen staan. 
Op de foto staat bij elke leerling wat ze later willen worden; super leuk; bedankt kinderen en ouders.

Het was een gezellige dag. We hebben cake versierd, spelletjes gedaan, geluncht en hutten gebouwd. 
Ook was er nog een hele bijzondere verrassing; lees hiervoor verder bij het stukje ‘Het Facet wint 
prijs’.

Het
Facet
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Het Facet wint prijs

Het Facet:
Eerste kernconcept 
in 2019-2020

In de week van de Landelijke Opschoondag heeft Het Facet tijdens het 
kernconcept Kringloop & Evenwicht een les gehad over zwerfafval. We hebben 
toen zwerfafval in de omgeving van de school opgeruimd. Aan deze les was een 
prijsvraag verbonden: Wie maakt de leukste foto van het ruimen van het afval of 
van het gevonden afval? 

Wij maakten deze foto en hebben 
hiermee de eerste prijs gewonnen: 
een Maccanoid robot. Daar zijn we 
natuurlijk super blij mee.

Het eerste kernconcept waarmee Het 
Facet aan de slag gaat is het thema 
Binding. Eén van de onderwerpen 
uit dit kernconcept gaat over het 
samenleven van mensen, nu en 
in het verleden. We onderzoeken 
verschillen en overeenkomsten tussen 
personen, gezinnen, steden, landen 
en werelddelen. We willen ons ook 
verdiepen in de geschiedenis van de 
kinderen door aan de slag te gaan over 
een stamboom. Vandaar de vraag of 
u in de vakantie alvast op zoek wilt 
gaan naar oude foto’s. Hoe zag oma 
er vroeger uit, of overgroot opa? Wat 
voor huizen, beroepen hadden ze? We 
kunnen deze informatie en afbeelding 
gebruiken in een opdracht over de 
stamboom.
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Leesniveau op peil houden
in de zomervakantie

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 

In de zomervakantie lezen kinderen vaak minder, waardoor het 
leesniveau daalt. Zwijsen heeft een leuke manier bedacht om het 
leesniveau op peil te houden. Een online zomerse adventskalender. 
Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin 
een verrassende activiteit: bijvoorbeeld een spelletje, een lees- of 
een luisterfragment. Zo zijn de kinderen op een speelse manier met 

lezen bezig. Deze 
adventskalender 
vindt u op zwijsen.nl/
zomerlezen.  
Meldt u nu alvast 
aan, dan krijgt u een 
seintje als het eerste 
luikje geopend mag 
worden.

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books 
overal mee naartoe. Download de app op je mobiel of tablet in de App Store of via Google 
Play. Je kunt de e-books lezen tot en met 31 augustus. Veel leesplezier! 

Om de VakantieBieb-app te gebruiken heb je minimaal iOS 10 of Android 4.4+ nodig.
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INGEZONDEN BERICHT:

http://zwijsen.nl/zomerlezen
http://zwijsen.nl/zomerlezen


Nieuws uit groep 3/4
Het is bijna zomervakantie; even lekker genieten!  
Maar ook in de vakantie blijft lezen heel belangrijk voor uw kind.
Met deze leesbingo maak je lezen nog leuker!

De Kattebel • jaargang 19 • 4 juli 2019 • nummer 20


