
AGENDA

16 T/M 19 MAART
IVN BEZOEK
GAAT NIET DOOR!!

DINSDAG 7 MAART
MR VERGADERING

18 MAART
VOORLEESUURTJE 
PEUTERS EN 
DREUMESEN
GAAT NIET DOOR!!

27 MAART
KATTEBEL 14

28 /29 MAART
ZOMERTIJD GAAT IN

10 APRIL
VOORJAARS
ACTIVITEIT
ALLE KINDEREN 12.00 
UUR UIT
KATTEBEL 15

15 APRIL
EINDTOETS GROEP 8

16 APRIL
EINDTOETS GROEP 8

17 APRIL
KONINGSSPELEN
ALLE KINDEREN 12.00 
UUR UIT
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Coronavirus
In deze Kattebel leest u meer informatie over 
het Coronavirus.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en 
heeft uiteraard ook invloed op de school. We 
volgen berichtgeving op de voet en volgen de 
adviezen van het RIVM en nemen 
voorzorgsmaatregelen.
De afgelopen week hebben we alle groepen 
onderwijs kunnen geven. Gemiddeld was zo’n 
vijfde deel van de kinderen afwezig. Bij scholen 
van ons bestuur zijn diverse klassen thuis 
moeten blijven, de kans is groot dat dit ook bij 
ons zal gaan gebeuren.
Indien dit aan de orde is ontvangt u 
’s ochtends zo vroeg mogelijk een mail!
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JARIG

15 maart
Morris
Groep 1-2 B

17 maart
Sabrina
Groep 7

20 maart
Dave
Groep 4

21 maart
Kjell
Facet B

25 maart
Adam
Groep 3

26 maart
Caitly
Groep 4

27 maart
Iris
Groep 7

Houd kinderen met hoestklachten, 
verkoudheidsklachten of koorts thuis. 
Voor personeel geldt dat ze thuis
moeten blijven bij koorts.

Vanaf heden vragen we u zoveel mogelijk buiten 
afscheid te nemen van uw kind(eren) om 
besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.
Ook het aantal externen dat de school betreedt 
proberen we zo laag mogelijk te houden. Dit 
betekent dat er geen gastlessen worden gegeven, 
we niet gaan gymmen (De Belleman is dicht), er 
geen voorleesuurtje is en de IVN activiteiten niet 
doorgaan, etc.
U bent zelf verantwoordelijk of uw kind wel of 
niet naar school komt. Kinderen die op school 
hoesten of verkoudheidsklachten hebben zullen 
we naar huis sturen. Ik vertrouw op ieders 
medewerking!

Verlof aanvragen
Beetje vreemd na bovenstaand bericht wellicht 
maar toch van toepassing in de school!
Tijdens het inspectiebezoek aan een van de 
scholen van ons bestuur
heeft een controle plaatsgevonden van de 
verlofaanvragen. Hierbij heeft de inspecteur 
aangegeven dat scholen om een bewijsstuk 
moeten vragen om aan te tonen dat de
aanvraag terecht wordt gedaan.
Dus vanaf heden moet u een kopie toevoegen van 
een bewijs waarom u verlof aanvraagt. Dit kan 
een rouwkaart zijn, een afsprakenkaartje van het 
ziekenhuis, een mailtje, o.i.d.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Personeel
In de week van 23 maart is op maandag juf Elein
afwezig.
Juf Jacqueline Dings vervangt haar deze dag.
Op woensdag 25 en donderdag 26 maart is juf 
Hannie
afwezig in verband met nascholing. Dit vangen we 
intern
bij Het Facet op.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur



NIEUWS UIT GROEP 3/4
Op dinsdag 11 februari hebben we in groep 3-4 ‘het 
letterfeest’ gehouden. De kinderen kennen nu alle letters en 
kunnen hiermee in ontelbare combinaties woorden, zinnen 
en korte teksten lezen! Het blijft bijzonder om te zien hoe 
de wereld dan verder opengaat voor de kinderen. Een mooi 
moment om hier samen bij stil te staan, was het letterfeest.

Een woordspeurtocht

Uiteindelijk kregen alle kinderen van groep 3 een letterdiploma.



Na de carnavalsvakantie zijn we weer gestart met een 
nieuw circuit! Kijk hieronder maar wat we deze periode 
weer gaan doen.



E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in 
Nederland maar liefst twee derde deel van de totale hoeveelheid 
elektronisch afval niet gerecycled. Enorm zonde want het zit vol met 
waardevolle materialen. Ga maar eens na wat u mogelijk thuis nog heeft 
liggen: een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? 
Recyclen kan beter door het gemakkelijker en leuker te maken. Dit doen 
wij met de E-waste Race!
Vanaf 16 maart komen er kliko’s op school te staan waarin de leerlingen 
elektronische apparaten verzamelen. Dus heeft u nog een apparaat 
thuis staan wat weg mag en gerecycled kan worden? Lever het dan in bij 
groep 7/8!
Wij registreren eerst alle producten op ons online account zodat we 
kunnen bijhouden hoeveel we hebben ingezameld.

Groep 7/8 doet mee aan de E-waste race

Deelname aan de Kangoeroe rekenwedstrijd.
Op donderdag 19 maart maken alle kinderen van Het Facet en een 
tiental kinderen van De Belhamel de rekenopgaves van de 
Kangoeroerekenwedstrijd.

De W4Kangoeroewedstrijd is een jaarlijkse reken- en 
wiskundewedstrijd die in Nederland door ongeveer 140.000 
leerlingen wordt gemaakt. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van 
de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.
Er zijn vijf niveaus: wizFUN (groep 3-4), wizKID (groep 5-6), 
wizSMART (groep 7-8), wizBRAIN en wizPROF ( Voortgezet 
onderwijs).

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die 
stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen.
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te 
laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan 
zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. 



Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die 
eens te laten kraken. Hierdoor ervaren de deelnemers dat je 
flink door moet zetten en dat zorgvuldig lezen ook bij rekenen 
erg belangrijk is.
De leerlingen oefenen allemaal bij Het Facet op dinsdag of 
woensdag.
Na het maken van de toets is het meestal lang wachten op de 
resultaten en de certificaten. Hieronder staat een 
voorbeeldsom op het niveau van groep 6. Lukt het u om deze 
op te lossen? Het antwoord vindt u achteraan in deze 
nieuwsbrief.

Samenvatting MedezeggenschapsRaad
van 23-01-2020

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
In de vorige vergadering van de GMR zijn o.a. de volgende punten 
besproken:
• Activiteitenplan aangevuld en aangepast met ‘visie/missie en 

taken/verantwoordelijkheden GMR’
• Nieuwe lid van Raad van toezicht RBOB Linda van Steenhoven 

unaniem aangenomen
• Organisatiestructuur RBOB en cluster indeling en 

verantwoordelijkheden
• Instemming en vaststelling van beeldschermbril beleid

Overblijven
In vervolg op het onderzoek naar de verschillende vormen van 
overblijven en hoe het bij andere scholen geregeld is, is er een 
werkgroep opgericht n.a.v. de teamvergadering. Tevens is het 
onderwerp overblijven besproken met de leerlingenraad. Zaken die 
doorgevoerd zijn en bijdragen zijn het gebruik van blauwe bakken, 
informatie uit KWINK en de aanwezigheid van leerkrachten buiten.

App
De app nader besproken en mogelijke uitbreidingen of aanvullingen 
besproken en wanneer communiceren we iets met de App en/of 
wanneer via mail en/of publicatieborden in school of via andere 
kanalen.



Schoolgids
De schoolgids voor schooljaar 20/21 is door verschillende MR
leden bekeken en de nodige aanpassingen en ideeën voor
verbetering zijn gedeeld.

Volgende MR vergadering
De volgende MR vergadering is dinsdag 17 maart om 19.30
uur. Deze is dit keer in verband met de Coronaperikelen niet
openbaar.

Groet, De MR

KWINK: Week van de Lentekriebels!
Van 16 t/m 20 maart is het in heel Nederland de ‘Week van de 
Lentekriebels’. In deze week wordt extra aandacht besteed aan 
thema’s als verliefdheid en seksualiteit. Ook op de basisschool zijn dit 
al belangrijke dingen om te bespreken en om mee te oefenen tijdens 
bijvoorbeeld onze Kwinklessen. Door deze lessen ontwikkelen 
kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en 
anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, 
wensen, opvattingen en mogelijkheden. En leren hoe ze 
verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en 
seksualiteit.
De lessen voor de onderbouw gaan over ‘Ik weet wie ik lief vind’.
Voor de middenbouw staat het doel ‘Ik weet hoe je kunt omgaan met 
verliefdheid’ centraal.
De bovenbouw besteedt aandacht aan het onderwerp ‘Ik weet hoe ik 
omga met intimiteit’.

Wilt u meer weten over de relationele 
ontwikkeling van een kind? Kijk dan eens op
http://www.kwinkopschool.nl/lentekriebels
Met De Belhamel doen we in groep 7/8 ook 
dit schooljaar mee met het project De 
Lentekriebels van de GGD. Dit doen we niet in 
lagere groepen omdat we vinden dat seksuele 
voorlichting in eerste instantie thuis hoort in 
de huiselijke sfeer en bij de opvoeding die 
ouders bieden. In groep 7 en 8 gaan we ervan 
uit dat ouders hun kind(eren) hebben 
voorgelicht. Voordat dit project start 
informeert de leerkracht altijd de ouders 
zodat u weet dat het onderwerp van gesprek 
is op school in de klas.

http://www.kwinkopschool.nl/lentekriebels


Peuterprogramma
Bij het peuterprogramma werken we sinds het nieuwe jaar
met de dikke duimen kaart. We plakken een sticker wanneer
we met de groep gezamenlijk hebben opgeruimd, fijn 
hebben
gespeeld of gewoon omdat het een leuke ochtend was!

We knutselden veel voor het carnavals thema 
zodat we de groep feestelijk kunnen aankleden.

BSO
Met de kinderen van de BSO hebben we gesport op de laatste dag dat 
de Fontys stagiaires er waren. Gezamenlijk hebben we een vaasje 
bloemen geknutseld als bedankje.

Ook hebben we met de kinderen nieuw speelgoed in elkaar gezet en 
flink carnaval gevierd. Er zijn vier gelukkige winnaars gekomen uit de 
wedstrijd wie er als best verkleed op de BSO was.
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Het antwoord van de kangoeroe opgave


