
19 DECEMBER
14.00 UUR ALLE LEERLINGEN 
VRIJ I.V.M. VERPLICHTE 
AANWEZIGHEID OP  
EINDEJAARSVIERING
17.30 UUR
 OPENING 
 EINDEJAARSMARKT
18.00 UUR
 DINER VOOR DE 
 KINDEREN IN DE GROEPEN.
 ONDERTUSSEN EEN
 GEZELLIG SAMENZIJN 
 IN DE BELHAL EN / OF
 BUITEN VOOR DE OUDERS/
 VERZORGERS EN
 OPA’S/OMA’S
9.00 UUR

EINDE DINER

20 DECEMBER
12.00 UUR
ALLE LEERLINGEN VRIJ.
START KERSTVAKANTIE

MAANDAG 23 DECEMBER TOT 
EN MET VRIJDAG 3 JANUARI 
KERSTVAKANTIE

6 JANUARI
13.45 UUR CONTROLE 
LUIZEN EN NETEN

10 JANUARI
UITGAVE VOLGENDE 
KATTEBEL

Terugblik sinterklaasviering

Vol verwachting stonden we 5 december allemaal te wachten op de Sint en 
de Pieten. We waren allemaal erg benieuwd op welke juf die hartjespiet toch 
wel verliefd was. Met een boek vol wensen ging één piet alle juffen af. Had ze 
krullend haar, bruin-groene ogen? Had ze de juiste schoenmaat en droeg ze geen 
bril? Piet was wel erg kieskeurig maar had uiteindelijk toch de juf gevonden waar 
zijn hart sneller van ging kloppen. Juf Ilona!!!! Ze kreeg een prachtige ring en een 
boeket met hartjessnoepjes. Maar.....toen greep Sint toch even in. Dit kon echt 
niet. Deze juf kon niet gemist worden op school, er was geen plaats op de boot 
om mee terug te gaan naar Spanje en bovendien was deze juf al getrouwd. Piet 
was erg verdrietig maar snapte het wel. 
Vol verwachting ging iedereen naar binnen. Sint en de Pieten gingen alle klassen 
langs om te horen hoe het met iedereen ging. In de bovenbouw hadden de 
kinderen mooie surprises gemaakt. We kunnen terugkijken op een geslaagde 
Sinterklaasochtend.

Ouders van de feestcommissie, bedankt voor het versieren.
Sinterklaascommissie, bedankt voor de organisatie en als laatste...

Sinterklaas en Pieten, gezellig dat jullie er weer waren.
Bedankt voor de leuke cadeautjes en hopelijk tot volgend jaar!

AGENDA!

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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Afscheid meneer Marc, 
vrijwilliger/conciërge
Meneer Marc gaat vanaf het nieuwe jaar als vrijwilliger aan de slag op Were Di, school voor 
voortgezet onderwijs in Valkenswaard. Daarmee komt er een einde aan zijn tijd bij ons. 
Ik bedank meneer Marc hartelijk voor alle werkzaamheden die hij voor de school heeft 
verricht. Van het trekken van lijnen op het schoolplein, het buiten zetten van de vuilnis, 
koffi e en thee zetten, kopiëren, wat licht snoeiwerk, etc. meneer Marc deed zijn best het 
allemaal zo goed mogelijk te doen.
Heel erg bedankt voor alle werkzaamheden! Fijn dat je bij ons was. 

Woensdagochtend zal hij de kinderen in de klassen gedag zeggen.
Donderdagavond nemen we in het team afscheid van hem.
We wensen hem namens de hele schoolgemeenschap veel succes voor de toekomst!

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

Tijdelijk andere clusterdirecteur
Mijn naam is Marcel Janssen, ik ben 48 jaar, woon in Holtum (= Limburg).

Ik ben op 10-12-2019 gestart om op interim basis om de functie clusterdirecteur van het 
cluster waartoe De Belhamel en Het Facet behoren op mij te nemen. Ik ga dit doen op 
de plek van Mari Swinkels, die tijdelijk de rol van locatiedirecteur bij OBS Dick Bruna 
voor zijn rekening neemt, i.v.m. het vertrek van de huidige locatiedirecteur en de 
huisvestingsuitdagingen waar deze school mee kampt. Op het moment dat een nieuwe 
locatiedirecteur op permanente basis kan starten bij OBS Dick Bruna, eindigt mijn 
opdracht en zal Mari opnieuw de rol van clusterdirecteur gaan vervullen. Naar verwachting 
zal dit duren tot tenminste 1-5-2020.

Met vriendelijke groet,
Marcel Janssen, Clusterdirecteur
a.i. RBOB De Kempen

Terugblik studiedag 6 december jl. 
De dag na de Sinterklaasviering 
waren de kinderen vrij om lekker 
te kunnen spelen. Als team hadden 
we een studiedag. We hebben met 
elkaar ervaringen uitgewisseld en 
afspraken gemaakt over de volgende 
stap in onze schoolontwikkeling op 
het gebied van Leren leren.

Afgelopen periode heeft de nadruk 
in alle groepen vooral gelegen op 
taakaanpak en zelfstandig werken. In 
alle klassen wordt gewerkt met een dag- 
of weektaak. Hierdoor leren kinderen 
zelf plannen en zich aan een planning 
houden. Ook leren ze omgaan met 

uitgestelde aandacht, d.w.z. hoe los je 
zelf problemen op als je de leerkracht 
even niet voor jouw beschikbaar is. Een 
belangrijke vaardigheid om te leren 
want op de middelbare school zit de 
leerkracht ook niet naast je als je je 
huiswerk aan het maken bent… 

Juf Heleen is voor haar opleiding 
bezig met een opdracht rondom 
gedrag. Dat is ook een van de drie 
hoofdaandachtspunten dit schooljaar 
qua schoolontwikkeling (naast 
begrijpend lezen en onderwijs aan 
meer- en hoofdbegaafde kinderen 
binnen De Belhamel). Zij heeft een 

presentatie gegeven. De werkgroep 
gedrag gaat hier weer mee verder. 
In deze werkgroep is onlangs ook 
besproken dat het goed zou zijn als 
kinderen een aanbod zouden hebben 
in de middagpauze. Dit is ondertussen 
ingevoerd. Het laatste kwartier bieden 
de oudere kinderen van de school bij 
toerbeurt een activiteit aan waar 
kinderen aan mee kunnen doen. Zo 
leren ze nieuwe spelletjes en doen ze 
ideeën op wat ze kunnen doen in de 
pauzes. 

Hartelijke groet, 
Juf Dieneke
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14 december 
Kayden
Groep 3

16 december 
Leandro
Groep 3

17 december 
Liv Yvi
Groep 1-2 B

28 december 
Kirsten 
Groep 4

31 december 
Thijn  
Groep 3

7 januari
Julia
Groep 1-2 A

8 januari
Merlijn
Groep 8

JARIG

VAN HARTE

GEFELICITEERD!

Eindejaarsviering
Afgelopen maandag heeft u een mail ontvangen over de komende Eindejaarsviering 
op donderdag 19 december. Hierbij herhalen we de informatie nog even:

Dit jaar houden we een markt waar u spulletjes kunt kopen die de kinderen hebben 
geknutseld en is er weer een eindejaarsdiner voor de kinderen. De opbrengst van 
de markt wordt aan een goed doel geschonken. De ouderraad heeft voor de Clini 
Clowns gekozen.

We hebben vorige week in de mail al aan u gevraagd of u thuis een gerechtje klaar 
wil maken met uw kind(eren). Er hangen ‘inschrijf-gerechten-lijsten' bij iedere 
klas. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het geen eentonig maaltijd wordt, 
maar een buffet met voor elk kind iets dat het lekker vindt. Maak een gerechtje 
voor maximaal 7 kinderen. Zo voorkomen we dat er heel veel eten over blijft dat 
we na afloop moeten weggooien. 

Wilt u uw gerecht voorzien van kaartje met daarop de naam van het gerecht? 
Mocht u een warm gerecht willen maken, denk dan aan het meenemen van een 
warmhoudplaatje, liefst met verlengsnoer.

De kinderen mogen sjiek gekleed naar school komen, dit hoeft niet. Net wat uw 
kind zelf leuk vindt!

Vanaf 17.30 uur bent u met de kinderen welkom om de gerechten in de klas te 
zetten en om samen met uw kind(eren) langs de kraampjes te lopen. 

We starten 18.00 uur met het Eindejaarsdiner in de klas. Dit duurt tot 19.00 uur. 

Tijdens het diner voor de kinderen, gaan de ouders/ verzorgers naar De Belhal of 
als het weer het toelaat naar het plein. Daar kunt u tegen een kleine vergoeding 
een hapje en drankje krijgen. Neemt u kleingeld mee? 

Hieronder wordt het tijdspad voor de Eindejaarsavond weergegeven: 
17.30 – 18.00 uur: gerechten brengen en een kijkje nemen op de markt
18.00 - 19.00 uur:
• diner in de klas voor de kinderen
• een hapje en een drankje voor ouders / verzorgers in De Belhal of buiten

Kinderen van groep 1 t/m 4 worden om 19.00 uur door hun ouder/ verzorger 
opgehaald in de klas. 

19.00 – 19.30 Opruimen
Het zou heel fijn zijn als er na afloop van de optreden nog 6 ouders blijven om 
even mee te helpen opruimen.

(U kunt u opgeven bij yolandakolkman@rbobdekempen.nl). Het gaat hierbij om 
het opruimen van bijvoorbeeld de gangen en in de klassen van de onderbouw 
‘versieringvrij’ maken, de twee kraampjes afbreken etc. 
De bovenbouw en Het Facet maken samen met de kinderen op vrijdag de eigen 
klas ‘versieringvrij’. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten tijdens de 
Eindejaarsactiviteit in IKC Dommelen

Namens de Eindejaarscommissie, 

Juf Patricia en juf Yolanda
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Groep
3/4

Nieuws uit groep 3-4 
Op school wordt er elke dag geoefend met lezen. Het is erg belangrijk 
dat thuis ook veel geoefend wordt met lezen! Wijs de kinderen op het 
nauwkeurig lezen van de woorden. Ze mogen niet gaan raden.  

Tips!

1. Houd het kort

Wat een rare tip! Moet je maar kort lezen? Toch werkt het beter om 
elke dag 15 minuten te lezen, dan twee keer per week een uur. De 
aandachtspanning is (zeker bij jonge kinderen) nog vrij kort. Met elke 
dag oefenen blijft het leesproces goed op gang.

2. Lees op een vast moment

Het is voor het kind duidelijk en fijn als er elke dag op een vast 
moment gelezen wordt. Bijvoorbeeld direct na het avondeten of 
voor het slapen gaan. Door de routine slijt het erin en wordt het heel 
normaal om elke dag even te lezen.

3. Vermijd frustratie

Als lezen moeilijk is, kan het een hele opgave zijn om ermee te 
beginnen. Push daarom niet te veel. U kunt ook beginnen met 5 
minuten per dag te lezen met uw kind en dit uit te bouwen.

4. Lees samen

Uw kind zal het fijn vinden als u samen leest. Het bekende ‘voor-
koor-door' lezen is zelfs heel belangrijk voor het leren verklanken van 
woorden. U leest de tekst eerst voor, daarna leest u het tegelijk met 
uw kind en vervolgens leest uw kind de tekst nog eens alleen hardop.

5. Help als het niet lukt

Komt uw kind niet uit een woord? Help het dan op weg door het 
woord juist voor te lezen. Prijs het als het heeft geoefend met lezen, 
ook als nog niet alle woorden goed gaan. Verbeter de verkeerd 
uitgesproken woorden wel, maar zonder er een oordeel aan te 
hangen.
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Groep
3/4

Hoe 
werkt de 
Bingokaart?

Rekenen  

De kinderen kiezen een 
plaatje en lezen 10 minuten. 
Als ze dat hebben gedaan 
dan mogen ze dat plaatje op 
de bingokaart doorstrepen. 
Als alle plaatjes zijn af-
gestreept, is de bingokaart 
vol. Als de bingokaart vol 
is, mogen ze deze op school 
laten zien en krijgen ze een 
mooie sticker!

Ook zijn we in groep 3 bezig met het oefenen van de sommen tot en met de 10.
De kinderen oefenen de erbij- en erafsommen op de volgende site:
http://oud.onlineklas.nl/fl ash/erbij%20en%20eraf.html.
Het record staat nu op 48 punten bij de erbijsommen tot 10 (ballonnen). 
U kunt uw kind thuis ook laten oefenen. 
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INGEZONDEN BERICHT:

Het team van IKC 
Dommelen wenst u 
en alle leerlingen 

een fijne vakantie en 
prettige feestdagen!

Puber in huis? Een toer! 
Uitnodiging voor theatervoorstelling 

Op woensdag 15 januari 2020 organiseert de gemeente Valkenswaard in samenwerking met SG Were 
Di en onze samenwerkingspartners, een theatervoorstelling door Marina van der Wal over opgroeien 
en opvoeden van pubers in de leeftijd van 10-18 jaar, genaamd ‘Puber in huis? Een toer’. 

Waarom deze voorstelling?
Heeft u wel eens gedacht; hoe moet ik omgaan met mijn puberkind als het gaat om grenzen stellen, 
loslaten of op tijd thuis komen? Volgens Marina van der Wal heeft niemand een opleiding voor het 
opvoeden van een kind. Deze voorstelling is vooral bedoeld om de opvoeding van uw kind vanuit een 
positief perspectief te benaderen. De voorstelling is vrolijk, bijna cabaret. En aan het einde van de 
avond heeft u ook nog wat geleerd! 

De voorstelling is in Theater De Hofnar, begint om 20.00 uur en richt zich op ouders die zich 
bovenstaande vragen wel eens stellen bij de opvoeding van hun pubers. De entree is gratis. Herkent 
u zich hierin?  Meld u dan nu aan voor de voorstelling via deze link:
https://emm86806.activehosted.com/f/200
Wij verwachten een fl inke belangstelling, dus wees er snel bij, want vol is vol!

Wij bieden u deze voorstelling aan omdat wij het als gemeente belangrijk vinden dat kinderen zich 
maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Om kinderen hierbij te ondersteunen 
werken wij intensief samen met maatschappelijke partners en scholen en bieden wij via de scholen 
activiteiten aan kinderen vanaf groep 1/2 van de basisschool, tot en met jongeren in de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs. 

Hierover vertellen wij u graag meer! Vanaf 19.00 uur staat er een informatietafel in de Hofnar, waar 
ook onze partners aanwezig zijn. Zij kunnen u een toelichting geven op de verschillende elementen 
die onderdeel zijn van genoemd aanbod en uw vragen beantwoorden.

Wij wensen u een hele leuke en leerzame avond.




