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                        VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE  

Op tijd komen en een gezonde school 
Van de week heb ik u een mail gestuurd of u ervoor wil zorgen dat uw 

kind(eren) 's morgens op tijd op school zijn! Van kinderen uit groep 7/8 

verwachten we hierin enige zelfstandigheid. Bij jongere kinderen zijn het 

echt de ouders die ervoor moeten zorgen dat hun kind op tijd is.  

 

Om 8.30 uur starten de lessen en dienen alle kinderen in de klas te zitten. 

Voor kinderen is het heel vervelend om later de klas in de komen en het 

stoort de les. Ik reken op ieders medewerking, want sinds de kerstvakantie 

zie ik echt een verhoging van het aantal 'te laatkomers'.   

AGENDA 
13 FEBRUARI 

STUDIEDAG. 

ALLE KINDEREN VRIJ  

 

19 FEBRUARI 

 LEESCONSULENT BEZOEKT ALLE 

GROEPEN VOOR LEESPROMOTIE 

VOORLEESUURTJE PEUTERS EN 

DREUMESEN 

 

21 FEBRUARI 

-KATTEBEL 12 

-CARNAVALSVIERING 

ALLE KINDEREN 12.00 UUR UIT 

 

 

22 FEBRUARI T/M 1 MAART 

CARNAVALSVAKANTIE 

 

2 MAART 

LUIZENCONTROLE 

 

13 MAART 

NL DOET 

 

Bedankt voor de mooie bos 

bloemen voor alle 

medewerkers en 

ondersteuners namens de 

ouders die we op de 

stakingsdagen ontvingen. 

We voelen ons gesteund en 

waren erg blij met dit 

attente gebaar. 

Ook heel mooi hoeveel 

gastlessen er gegeven zijn op 

deze dagen! Heel erg bedankt 

voor uw bijdrage. Je zou 

bijna hopen dat er nog een 

stakingsdag volgt…  



 
 

 
 

 

Verder zien we steeds vaker dat een aantal ouders 

hun kinderen bij het ophalen een koek of iets 

dergelijks geven. Wij doen ons best om een gezonde 

school te zijn. Er is geregeld dat er drie keer in de 

week fruit verstrekt wordt. We verwachten van u dat u dit ondersteunt en 

het uitdelen van koek of snoep bewaart voor thuis. 

Vriendelijke groet,  

Juf Dieneke  

Nieuw rapport 

Afgelopen week hebben alle kinderen 
een rapport mee gekregen. We hebben 

het rapport in een nieuw jasje gegoten. 

Alle kinderen hebben een map gekregen 

met daarin een rapport gemaakt door de 

leerkracht, een tekening van zichzelf en 

vanaf groep 2 zit er ook een uitdraai van 

het Citoleerlingvolgsysteem in de map. 

Ieder leerjaar wordt het rapport 

aangevuld, zodat aan het eind van de 

basisschoolperiode een overzicht is 

ontstaan van de jaren op de school. De 

kinderen van Het Facet hebben nog het 

rapport waar ook vorig jaar mee werd 

gewerkt.  

Open ochtenden 
Afgelopen maandag en vrijdag hebben we 2 open ochtenden gehad op school. 

Nieuwe ouders konden een kijkje komen nemen in de school. 

  

  

JARIG 

 
9 februari 

Ilayza 

Groep 3 

Chloë 

Groep 1-2 A 

 

11 februari 

Hana 

Groep 5 

 

15 februari 

Sam 

Groep 6 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Kwink  

 
Kwink van de week: Vriendschap: geef elkaar de ruimte!   

 
Het is fijn om vrienden te hebben. Je kunt samen dingen doen en dingen 
delen. Het is goed om te bedenken dat een vriend niet van jou alleen is. 
Jouw vriend kan ook best nog andere vrienden hebben.  
In een vriendschap is het goed om elkaar de ruimte te geven. Ruimte om 
ook met anderen dingen te doen. Om anders te mogen denken en om 
andere dingen leuk te vinden.   
 
De kinderen oefenen deze week om een vriend de ruimte te geven om ook 
met anderen om te gaan. Zo doen we een oefening waarbij kinderen elkaar 
letterlijk in de weg lopen of juist de ruimte geven. We bespreken met 
elkaar hoe dat voelt. Hoe voelt het om weinig ruimte te krijgen? En hoe 
voelt het  om wat meer ruimte te krijgen? Hoe zou dat in een vriendschap 
voelen?  

 

Het is niet altijd makkelijk om tegen een vriend te zeggen dat je ook graag 
met een ander wilt spelen. Samen met de kinderen oefenen we hoe je dit 
op een fijne manier kunt zeggen.  

 

 
Tips voor thuis:  

• Leest u een boek voor waarin vriendschap voor komt? Bespreek hoe deze vriendschap er uit ziet. Geven 
ze elkaar de ruimte?   

• Merkt u dat uw kind een conflict met een vriendje of vriendinnetje heeft? Bespreek of ze elkaar 
voldoende de ruimte hebben gegeven en hoe dat beter zou kunnen. 

Deze week heeft uw kind tevens de Kwink Koelkastposter mee naar huis gekregen. Hierop worden 
alle onderwerpen waarmee we afgelopen- en komende weken mee bezig zijn (geweest) afgebeeld en worden 
praktische oefeningen/spelletjes aangeboden om thuis samen te doen.  

 
Carnaval 
  
Voor vrijdag 21 februari hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet voor de kinderen. Alle kinderen 
starten in de eigen klas. Daar wordt er uitgelegd wat we die ochtend gaan doen. Daarna gaan we allemaal naar 
De Belhal en wordt er bekend gemaakt wie de prins/ prinses van de school is. Dan kan de rest van het 
ochtendprogramma beginnen. Door de hele school zijn er activiteiten klaargezet. Uw kind mag zelf kiezen waar 
ze aan deel gaat nemen. Om 10.00 uur gaat iedereen terug naar het eigen lokaal en krijgen ze iets te eten en te 
drinken. Na de pauze is er nog even tijd om wat activiteiten te doen.  
We krijgen hoog bezoek van Jeugdprins van CV De Pintewippers en sluiten we de ochtend af met een prijs voor 
de meest feestelijke persoon van De Belhamel.  
   
Verdere informatie die belangrijk is voor deze ochtend:   

• De kinderen hoeven geen pauzehap mee te nemen.   

• Alle kinderen mogen verkleed op school komen (neem geen pistolen,         
zwaarden, confetti, spuitserpetines  fee-stokjes enz. mee, deze kunnen kapot gaan of zoek raken).   

• Om 12:00 uur zijn alle kinderen uit en start ook meteen de carnavalsvakantie.   
  

  
Voor de activiteiten, in bovenbouw en onderbouw of voor het begeleiden van groepjes kinderen in de 
groepen 1-2-3 zijn we nog op zoek naar mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, buren of kennissen.   
  
Aanmelden voor deze hulp kan bij de groepsleerkrachten of op het lijstje dat bij de groepen hangt. Doet u 
dit zo snel mogelijk? De leerkracht een mailtje sturen kan natuurlijk ook.  



 
 

 
 

Nationale voorleesdagen, Moppereend en 

poëzie in groep 5/6  

Op 30 januari is de leesconsulent in de groepen 1 tot en met 6 geweest. In de kleutergroepen en groep 3/4 heeft 

ze het boek Moppereend voorgelezen.  

In de groepen 5/6 zijn ze aan de slag gegaan met poëzie. De kinderen hebben daarna een eigen naamgedicht 

gemaakt.  

              

NL Doet! 
De laatste jaren doen we als IKC Dommelen mee aan de NL Doet dag. 

Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 13 maart. Dit is een dag 

waarop vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om te helpen 

bij een maatschappelijke organisatie. Ook wij doen hier dus aan 

mee. Op deze dag zijn er weer allerlei klussen te doen voor 

vrijwilligers. Dit zijn klussen die een meerwaarde hebben voor de 

school. U kunt denken aan het klaar maken van de moestuin voor het 

nieuwe seizoen, vegen van het schoolplein, schooltuin afzetten met 

paaltjes zodat planten beter kunnen groeien, het baken van 

schappen in de buitenberging van de kleuters, etc. 

Wilt u vast kijken of u ons deze dag kunt helpen. Ook al kunt u maar 

een uurtje, ook dan zijn we blij met u hulp.  

Meer informatie volgt binnenkort!  



 
 

 
 

 

  

 

Nieuws uit groep Facet   
Bezoek aan het Philipsmuseum  
We zijn naar het Philips museum in Eindhoven geweest. Het was erg leuk om de brug over te gaan. Julia: Boven 
vond ik het leukst. Doortje: ik vond het boven ook het leukst. In het oude gedeelte was het best koud. Er waren 
veel vragen over het oude gedeelte. We gingen in groepjes van drie het museum in. Doortje: ik zat in het 
groepje met Quinn en Jolijn. Julia: Quinten en Lauren.  
Boven was een heel oude spelcomputer. Er was een donkere ruimte met op de muur de aardappeleters 
nagemaakt (Vincent Van Gogh)  
De brug leek een beetje op een trap. Er stond een blok schuin met allemaal foto’s erop. Op de kamer was ook 
een rode gitaar. Er hing nog een poster op de muur. Boven hingen koptelefoons waarbij je op een knopje kan 
drukken en dan vertelt hij een verhaal. Boven was er licht dat uit de grond kwam er kwam welkom op de vloer 
een mens en nog wat.  

 

 

Doortje en Julia  
 
Het Philips museum 31-1-20   
Hoi wij zijn Thijs H & Vince. Wij zijn ‘s middags met de Hele klas naar het Philips museum geweest. Het 
was heel interessant en leuk. Ik (Thijs) zat in het groepje met Maurick & Pleun. En ik (Vince) 
bij Ridhaan & Ainoa. Er was ook een soort infaroodsensor en daar zag je wat er achter je was in infaroodlicht. En 
ook andere dingen zoals oude televisies.  

 



 
 

 
 

 

      De kinderen van Facet B schreven gedichten over deze excursie.   
 
 

Gedicht Philips  
Radio´s, tv´s en geheugenchips.  

Je kent het wel het is van Philips.  
De excursie was heel leuk vonden wij.  
Het is sowieso geen knoppendraaierij.  
De oude spullen zijn heel erg mooi.  

Natuurlijk houden we met de spullen geen tennistoernooi.  
Er was ook een mooie en oude fabriek.  

Het Facet was een groot publiek.  
Jan Sweere was heel aardig.  
Gelukkig niet kwaadaardig.  
Jan Sweere was een opa.  

Hij woont in dit kleine mini-Europa.  
Het Facet ging toen terug naar school.  
Toen was Jan Sweere een super idool.  

Philips heel oud, met Jan Sweere als idool.  
Philips heel oud, met heel veel apparaten.  

Philips heel oud, ze hebben een scanner gebouwd.  
Philips heel oud, hun huishoudelijke apparaten waren goed.  

Philips heel oud, van werkplaats naar fabriek.  
Philips heel oud, ze zijn echt van goud.  

Einde van dit poëtische gedicht.  
  

Van Niene en Xander!  
  

De Philips excursie  
  

We kwamen binnen  
klaar om te beginnen.  

Er was een heel erg oude fabriek  
vol met enorm oud mechaniek.  

We zagen een spelcomputer,wij dachten play  
Maar de computer die dacht nee.  
We vonden daar een koptelefoon  

maar natuurlijk geen grammofoon.  
Boven waren er vijf schermen  

Die gingen we niet beschermen.  
Toen gingen we weer naar het Facet  
Daar hadden we heel erg veel pret.  

  
Door: Kjell en Tijs  



 
 

 
 

  
  
Gastlessen  
Er waren de afgelopen dagen in verschillende groepen andere meesters en juffen. De 
juffen van de Belhamel hebben niet gestaakt. Omdat we wel onze zorg over de kwaliteit 

van het onderwijs en het gebrek aan goed gekwalificeerd personeel wilden laten horen, hebben we gekozen voor 
een actie in school; gastlessen door ouders, opa’s, oma’s en zelfs door een broertje van de leerlingen. Bij hHet 
Facet hebben de leerlingen bridge gespeeld, gebarentaal en Duits geleerd. Bij De Belhamel zijn de leerlingen 
naar de kinderboerderij geweest, er is met papier maché geknutseld en er was een gastles dat betrekking had op 
paarden en een les van een DJ, etc. 
Alle gastleerkrachten danken we van harte voor hun bijdrage! 

 

 

Allemaal super bedankt voor jullie medewerking en leuke, leerzame lessen!!!!  
  
Duits  
We hebben Duitse les gehad van de opa van Pleun en Tijs. We vonden het heel leuk. We waren heel 
geconcentreerd aan het luisteren. We wisten al een paar woordjes, maar we hebben nog heel veel woorden en 
zinnen bijgeleerd. We moesten een blad invullen. Toon (de Duitse leraar) zei sommige woorden en zinnen in het 
Duits.  
Een paar woorden die we geleerd hebben zijn: fussball (de ringel s kunnen we niet vinden op 
ons chromebook) gutentag herr lehrer, grippe, krank, krankenhaus, ferien, schuler (met umlaut die wij ook niet 
kunnen vinden op ons chromebook), Danke sehr gutentag. Auf wiedersehn.   
Gruss von Pleun, Quinn en Daimy.  

 

 
 
  



 
 

 
 

Het Facet op excursie binnen het thema kracht en golven.   
Binnen het thema ‘kracht en golven’ hebben alle kinderen 
een bezoek gebracht aan theater De Hofnar in 
Valkenswaard. De technicus Hans heeft hier laten zien hoe 
je met licht kleuren kunt mengen. Als je met verf kleuren 
mengt krijg je een donkere kleur, als je dit met licht doet, 
krijg je juist wit. De kinderen hebben over deze excursie 
tekeningen gemaakt.   

 
   
 
 

 

 

Excursie voor groep 6-7 en 8 van Het Facet. Op bezoek bij 
het Carrolus Borromues College in Helmond  
  
Het Carolus Borromeus college.  
Op donderdag 9-1-2020 zijn we met groep 6,7,8 naar het Carolus Borromeus college geweest. Eerst kregen we 
natuurkunde van Tom van Kaathoven. Daar moet je de docent aanspreken met  meneer van Kaathoven.   
Eerst moest ik een leuk proefje doen met kaarsen, het vlammetje kon van de aansteker via de rook naar de lont. 
Dat vond ik heel vet.   
Daarna moest ik iets met licht en een prisma. De lichtstralen konden breken en buigen. Zo kreeg je de kleuren 
van de lichtstralen te zien.   
Toen kregen we een rondleiding van: Floor en Justin. Ik vond dat ze het heel goed deden.  
Groetjes van Jolijn  
 

 


