
AGENDA!
VRIJDAG 11 OKTOBER

• 11.30 UUR – 12.00 UUR 
TENTOONSTELLING 
KINDERBOEKENWEEK IN DE 
KLASSEN VOOR OUDERS/ 
VERZORGERS EN ANDERE 
BELANGSTELLENDEN

• 12.00 UUR SCHOOL UIT!
BEGIN VAN DE VAKANTIE

 
MAANDAG 14 TOT EN
MET VRIJDAG 18 OKTOBER  
HERFSTVAKANTIE

MAANDAG 21 OKTOBER
13.45 UUR CONTROLE OP
LUIZEN EN NETEN

WOENSDAG 23 OKTOBER 
10.45 UUR VOORLEZEN
PEUTERS EN DREUMESEN
LEESCONSULENT IN ALLE GROEPEN 
OP BEZOEK

ZATERDAG 26 OKTOBER
KLOK WORDT VERZET NAAR 
WINTERTIJD

DONDERDAG 31 OKTOBER 
GROEPSBEZOEKEN BEGRIJPEND 
LUISTEREN EN BEGRIJPEND LEZEN

Dag van de leraar
5 oktober was het de dag van de leraar. 
We werden door de ouders van de OR 
allemaal in het zonnetje gezet met 
roosjes en een taartje. Bedankt voor 
de leuke attentie.

Juf Elein en juf Patricia werden door 
de groepsouders verrast met een mooi 
schilderij. Gemaakt door de kinderen 
van de klas.

Biebouder Femke bedankt!
Femke, de moeder van Lotte uit groep 5, heeft een lange tijd de bieb op 
woensdag op school gedraaid. Helaas kan Femke deze taak niet meer vervullen. 
Wij, alle kinderen en juffen, willen jou hartelijk bedanken voor je inzet! Super!

Er hebben zich een aantal moeders aangemeld die deze taak samen gaan 
overnemen, dit vinden wij hartstikke fijn! 
Met deze ouderhulp kunnen alle kinderen van de school weer boeken lenen in 
de bieb. 

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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Voorstellen juf Hellen

Excursie Het Facet:
Op excursie naar de boerderij

Wie ben ik?
Heeft zij blond haar? Ja
Heeft ze blauw/groene ogen? Ja
Heeft ze een bril? Soms…

Beste ouder(s), verzorger(s) en 
kinderen van de Belhamel/Het Facet,

Zoals in de laatste Kattebel al geschreven werd zou ik mezelf 
in deze Kattebel aan u en jullie voorstellen.  Mijn naam is Hellen 
van Griensven en ik ben vanaf 1 oktober 2019 werkzaam op het Facet. 
Ik ben moeder van een tweeling van 19 jaar, Mees en Lieve. Verder ben ik al heel wat 
jaren getrouwd met Hans. We hebben een heel lief konijntje dat Harrie heet (omdat hij 
een soort bliksemschicht over zijn snoetje heeft, net als Harrie Potter). Wij wonen in 
Brandevoort, dat ligt in Helmond. Als ik niet werk dan ben ik graag creatief bezig zoals 
meubels opknappen, schilderen of beeldhouwen.

Gezien het feit dat mijn specialisatie hoogbegaafde kinderen betreft heb ik de stap 
gemaakt om te solliciteren bij het Facet. Na 26 jaar op dezelfde school gewerkt te hebben 
in Geldrop ben ik nu dus hier met veel enthousiasme begonnen. Als jullie mij beter willen 
leren kennen kom gerust kennis met mij maken.

Tot ziens, Hellen van Griensven

Op donderdag 3 oktober   boerderij. 

We werden in 2 groepen gesplitst, we gingen als eerste kaas maken.

Eerst moest je de melk met stremsel in stukken snijden, dat zie je 
op de foto. Daarna moest je de wei er uit scheppen. Als je de wei 
eruit geschept had moest je er heet water bij doen tot de 33 graden. 
Toen moest je roeren, was je klaar dan moest je de wei er weer 
uit scheppen. Daarna weer verwarmen tot 36 graden, daarna weer 
roeren en even laten staan.

De massa die je overhoudt moet je samen in een bakje doen.

Toen gingen we wisselen en gingen we het erf op. Eerst gingen we 
naar de varkens, daar werd veel over verteld. Toen gingen we naar de 
melkmachine, daar werd veel over verteld. Na de melkstal gingen we 
langs de koeienstal. Toen we klaar waren bij de stal gingen we naar 
de moestuin, daar zagen we 2 kittens liggen. Na de moestuin gingen 
we naar de kippen, helaas waren de eieren al opgehaald. Toen we 
met alles klaar waren gingen we weer naar school. De kaas die we 
gemaakt hebben mogen we over 6 weken weer ophalen.

Het was een leuke dag!!!

Groetjes Niene, Tijs en Enzo
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18 oktober 
Faye
groep  7

28 oktober 
Dylan 
groep  4

29 oktober 
Anouk
groep 7-8

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

NIEUWS UIT GROEP 5/6, LEES VERDER >>

Nieuws uit groep 5/6
Afgelopen weken zijn we in groep 5/6 bezig geweest met het thema ‘menselijk 
lichaam’. We hebben geleerd over het geraamte, de spieren en over onze 
zintuigen. Hierbij hebben we allerlei activiteiten gedaan, waaronder 
smaakproefjes. Waar op je tong proef je zoet, zout, zuur en bitter? 
Vraag het maar aan de kinderen van groep 5/6, die kunnen het je vertellen! 

Als afsluiting is er een huisarts in de klas geweest. Iedereen had vijf 
interviewvragen bedacht, dus de huisarts werd flink ondervraagd! Na het 
vragenrondje mochten de kinderen ook zelf aan de slag: Neuzen in de 
dokterstas en experimenteren met onder anderen de stethoscoop, een 
bloeddrukmeter en een thermometer. En sommigen hebben zelfs bij elkaar in de 
oren gekeken! Het was leuk, gezellig én leerzaam! 

Daarnaast willen we ook nog even terugblikken 
op het schoolreisje. 
Het is alweer een aantal weken geleden, maar 
onze kinderen denken er nog steeds met heel 
veel plezier aan terug. Hieronder een paar 
zelfgeschreven verslagen over deze superleuke 
dag in Mondo Verde.

schoolreisje
We gingen met de bus.
Het was een uur rijden 
En toen waren we er.
We liepen in groepjes 
We liepen eerst naar de dierentuin
Daar hebben allemaal dieren gezien 
Apen tijgers vogels en nog veel 
meer en er waren ook attracties een 
achtbaan en er waren waterattracties 
en je kon daar ook eten en drinken 
pannenkoeken eten broodjes en je kon 
daar slushpuppy  drinken en op het 
laats gingen we friet eten . en toen 
gingen we weer naar huis 

Einde van damian

Mondo verde.
Op vrijdag 20 september gingen
we met de bus naar Mondo Verde.
Het was heel leuk.
Het is het leukste als je ouder bent dan 6.
Anders zijn de dieren en gebouwen wel leuk.
Gebouwen en tuinen worden uitgebeeld als landen.
Bij de attracties zijn er: achtbanen, waterattracties
en een bootje over het water geschoten kan worden.                                                                                                                                          
Om 3 uur vertrokken we.
Het was een hele leuke dag 

Eline
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NIEUWS UIT GROEP 5/6 (VERVOLG)

Mondo verde.
Het was een dierentuin, attractiepark en zwemparadise .
En er waren hele mooie dieren er waren cheeta's en hele mooie vogels.
Er waren heel veel achtbanen en er waren ook water achtbanen, en er was een 
achtbaan en dat was een trein en die ging superhard.
En er was een schommel schip en dat ging in het rond en het zwierde alle 
kanten op. En er was een waterachtbaan en daar spletste je het water bij in.
En er was zelfs een stoel en daar ging je mee het water over.
En er waren zelfs bots autootjes.
En dit is het laatste en er waren bootjes waar mee ze je in het water schoten. 

Einde.  Lotte

En tot slot nog een stukje over schooljudo. 
Dit hebben we afgelopen 6 weken tijdens de 
gymlessen gedaan.
Éowyn vertelt ons hieronder hoe zij het heeft 
ervaren:

De judo.  
   
Elke maandag gaan we judoën.
We krijgen les van meester Cees.
Hij is super lief en soms grappig. Eerst doen we 
groeten en dan doen we soms een spel. Een keer 
moesten we samen werken. Je leert een judo 
koprol en de houdgreep. Je moet altijd lief doen 
want dan wort het veel leuker. Maar je mag geen 
schoenen aan. En als laats doen we afgroeten.

 En het is super leuk !!!!!!!

Groep
5/6
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Personeel

Week van de pauzehap

Studiedagen

Dakouder

Meneer Marc (vrijwilliger-conciërge) heeft aangegeven ons te gaan verlaten. 
Hij gaat per 1 januari dezelfde werkzaamheden verrichten op Were Di.  
We gaan weer op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die bij ons, tegen een kleine vergoeding, de 
taken van conciërge wil uitvoeren. Mocht u iemand kennen voor wie dit passend zou kunnen zijn 
hoor ik het graag. 

Deze week hebben de groepen 5 t/m 8 en het Facet 
meegedaan aan de week van de pauzehap. 

Elke dag hebben we hier 
aandacht aan besteed in de 
klas. We hebben het gehad 
over welke gezonde keuzes 
je kan maken. Elke dag 
stond er een professionele 
sporter centraal die ons hier 
meer over vertelde in een 
filmpje. Ook hebben we elke dag aandacht besteed aan beweegtussendoortjes. 
Want ook bewegen is erg belangrijk! 

Op dinsdag en woensdag en donderdag hebben we genoten van gezonde tussendoortjes zoals spiesjes met 
banaan en meloen, rijstwafels met 30+ kaas en verschillende groenten met een dip van 100% pindakaas. 

Op naar gezonde tussendoortjes! 

Afgelopen week waren er twee studiedagen. De eerste dag vrijdag 4 oktober was er een 
gezamenlijke studiedag van alle scholen van Stichting (RBOB) De Kempen, ons bestuur. Er was veel 
aandacht voor interactiemomenten tussen de verschillende scholen en het thema was ‘Lef in het 
onderwijs’. Een mooi onderwerp om met elkaar over van gedachten te wisselen en elkaar zo te 
inspireren. 

Afgelopen maandag zijn we onder leiding van een schoolbegeleidingsdienst verder gegaan met het 
optimaliseren van het begrijpend leesonderwijs op  
De Belhamel en Het Facet. Ook de voorloper, begrijpend luisteren in groep 1 t/m 3, kwam aan de 
orde. Na de herfstvakantie ga ik samen met de deskundige groepsbezoeken uitvoeren om zo samen 
met de leerkracht zicht te krijgen op de effecten bij de kinderen. Aan de hand hiervan kunnen we 
het proces zo nodig bijsturen en goede ervaringen met elkaar in het team delen.    

We hebben één dakvader gevonden. Hartstikke fijn! Deze vader wil geregeld op donderdagochtend 
om 8.30 uur het dak op. Mocht u bij nader inzien ook af en toe op donderdag kunnen, laat dat dan 
svp weten. Dan breng ik u in contact met deze vader. 
 
Groet, Dieneke (locatiedirecteur)

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

De Kattebel • jaargang 20 • 11 oktober 2019 • nummer 4



INGEZONDEN BERICHTEN:
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Zindelijkheidsproblemen bij kinderen;

dat is op te lossen 

Informatieavond GGD

’s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, 
bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker 
voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste 
aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert 
de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Zindelijk zijn

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het 
moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen 
overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen 
komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van 
de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote 
impact hebben voor zowel het kind als de ouders. 

Infoavonden

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over 
bedplassen en op 12 november een avond over broekpoepen. De infoavond 
over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met 
poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist. 

Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. 
Ook worden verschillende manieren en praktische tips gegeven om 
bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken. 

Praktisch

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek 
ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ 
(zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio 
Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven. 
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De 
avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de 
website www.ggdbzo.nl.


