
AGENDA
7 JULI
MUSICAL HET FACET
DOOR GROEP 6 T/M 8

8 JULI
MUSICAL GROEP 8 MET 
MEDEWERKING VAN 
GROEP 7

9 JULI
9.00 - 10.00 UUR
DOORSCHUIFUURTJE
KENNIS MAKEN MET DE 
NIEUWE GROEP EN 
LEERKRACHT.

GROEP 8 START 
SCHOOLDAG OM 10.30 
UUR

10 JULI
KATTEBEL 20

UITZWAAIEN GROEP 8
ALLE KINDEREN 12.00 
UUR UIT
START ZOMERVAKANTIE

24 AUGUSTUS
START NIEUWE 
SCHOOLJAAR
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Personeel:
Afgelopen woensdag hebben we als team afscheid 
genomen van juf Jackelien van Stipdonk. Juf 
Jackelien was afgelopen tijd aan het werk op OBS 
Ekenrooi in Waalre. Daarvoor was zij met 
bevallingsverlof. We hebben haar dus al lang niet 
op school gezien. Ze blijft nog wel werkzaam bij 
ons bestuur maar niet op De Belhamel.
Juf Jackelien heeft een grote bijdrage geleverd aan 
de school zeker toen de school jaren geleden in 
onrustig vaarwater verkeerde. Ik bedank juf 
Jackelien nogmaals voor al haar inspanningen 
voor de school en de kinderen en wens haar alle 
goeds voor haar en haar gezin.

Dag juf Jackelien!

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

28 juni
Kasper
Groep 1-2 B

29 juni
Vince
Facet A
Kaithlyn
Groep 1-2 B

3 juli
Luca
Groep 5

5 juli
Inia
Groep 7

25 maart
Adam
Groep 3

6 juli
Daniëlle
Groep 1-2 B
Lucas
Groep 7

Juf Ilse
Juf Ilse is vervroegd met zwangerschapsverlof
moeten gaan. Juf Ilse is de vakleerkracht gym 
van Het Facet en lid van het expertiseteam van 
ons bestuur en ondersteunt de scholen bij 
sport, motoriek, gezondheid, etc. Gelukkig hebben 
we een goede vervanger gevonden. Juf Gaby 
van Gerwen zal haar gaan vervangen vanaf het 
nieuwe schooljaar tot de kerstvakantie. Daarna is 
juf Ilse weer bij ons terug.

Juf Nicole
Juf Nicole, onze vaste vervangster, gaat na de 
zomervakantie een langdurige vervanging op 
een andere school van ons bestuur in Reusel doen. 
Zeker tot de kerstvakantie is ze niet op de 
Belhamel.

Terugblik studiedag
Vorige week maandag was er een studiedag en 
waren de kinderen vrij. Samen met de leerkrachten 
heb ik het schooljaar geëvalueerd. In de schoolgids 
heb ik daar een stuk over geschreven. Op de 
volgende pagina kunt u dat alvast lezen.

De studiedagen en de extra vrije dagen worden 
momenteel gepland en volgen in de 
volgende Kattebel en in de eerste Kattebel van het 
volgend schooljaar.

Schoolfotograaf
Afgelopen woensdag was de schoolfotograaf. Dit is 
aangekondigd in de vorige Kattebel en de kinderen 
hebben een oranje brief meegekregen met 
informatie over het opgeven voor het maken van 
een broertje/ zusje foto.
Ik heb begrepen dat er wat onvrede was bij 
sommige ouders over de communicatie. Ik raad u 
dan ook aan de mailing vanuit school in de gaten te 
houden. Dat voorkomt ruis en irritatie. Ouderraad 
bedankt voor de organisatie!



Schoolontwikkeling

Op school wordt gewerkt vanuit een actieplan (hierin staan de doelstellingen per 
schooljaar). Wat willen we met elkaar bereiken?

Het afgelopen schooljaar is qua schoolontwikkeling anders gelopen dan gepland. In 
maart moesten de scholen dicht in verband met het Coronavirus en werd er van de 
een op de andere dag thuisonderwijs verzorgd. Daarna waren er een aantal weken 
waarin de helft van de kinderen in de klas les had en de andere helft van de klas 
thuis onderwijs had. Dit heeft in deze periode alle aandacht gevergd van het 
personeel. Geplande activiteiten op schoolontwikkeling gericht kwamen in deze 
periode te vervallen. Hierdoor hebben we een aantal geplande activiteiten 
doorgeschoven naar schooljaar 20/21.

Wat hebben we af kunnen ronden in schooljaar 19/20:
• We hebben ons aanbod aan kinderen die cognitief meer aan kunnen kritisch 

bekeken. We hebben een signaleringsinstrument gekozen dat we inzetten om 
kinderen met een vermoeden van hoogbegaafdheid goed te kunnen 
signaleren.

• We hebben onze werkwijze t.a.v. de leerlingzorg nader bekeken. We hebben 
uitgebreid stil gestaan bij wat groepsbesprekingen en groepsoverdrachten 
moeten opleveren en wat ieders rol daarbij is.

• Wat betreft begrijpend lezen en begrijpend luisteren (kleuters), hebben we 
met een onderwijsbegeleidingsdienst een geïntegreerde aanpak ontwikkeld en 
zijn we aan het beschrijven. Hierbij koppelen we deze vakken aan de vakken 
taal, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld technisch lezen. Zo ontstaat er een 
verdieping van het leerproces en komt er ruimte in het onderwijsprogramma 
qua tijd. We nemen hierin mee dat we tegemoet willen komen aan de 
behoefte aan autonomie en zelfstandigheid van de kinderen. Dit doen we o.a. 
middels coöperatieve werkvormen en het traject dat gericht is op ‘leren leren’ 
en werken aan een goed school- en leerklimaat.

• De doorgaande lijn van leren leren hebben we opnieuw doorgenomen en 
aangepast in het beleid.

• De leerkrachten bij de kleuters en bij Het Facet hebben zich verdiept in het 
werken vanuit leerlijnen Parnassys. Dit krijgteen vervolg bij de kleuters in het 
nieuwe schooljaar.

• Het buiten spelen verliep niet altijd vlekkeloos. We hebben signalen gekregen 
dat niet alle kinderen het prettig vinden om met anderen buiten te spelen. Dit 
vinden we heel vervelend want we willen een school zijn waar ieder kind zich 
prettig voelt. Hierover hebben we veelvuldig overleg gehad in het team, met 
de MR en we hebben aandachtpunten opgesteld om dit te verbeteren. De 
methode Kwink voor sociaal emotionele ontwikkeling en omgang met elkaar 
wordt preventief ingezet met wekelijkse lessen. Deze lessen zijn geborgd. De 
communicatie naar ouders is daarbij in schooljaar 20/21 een aandachtspunt.



Vervolg schoolontwikkeling

Voor het komend schooljaar hebben we ook weer prioriteiten gesteld:
• We gaan verder met het traject rondom begrijpend lezen en begrijpend 

luisteren. We scherpen in overleg met de schoolbegeleidingsdienst de doelen 
van het traject aan doordat we dit niet hebben kunnen afronden. Voor 
schooljaar 20/21 voegen we een korte scholing op het gebied van Technisch 
lezen (List-lezen -> Lezen is top) toe waarmee we een doorgaande lijn 
waarborgen. Tevens volgt er een keuze voor een nieuwe spellingsmethode. 

• We gaan in de klassen uit van verschillen, waarbij we de haalbaarheid voor de 
leerkrachten in het oog houden. Het aanbod voor meer- en hoogbegaafden en 
kinderen die juist minder capaciteiten hebben wordt verder onder de loep 
genomen. Ook afgelopen schooljaar hebben we hier aandacht aan besteed, 
maar we willen hier zelf nog beter in worden. Dit is een doorlopend proces. 
We gebruiken hierbij indien wenselijk de materialen die voor handen zijn bij 
Het Facet.

• We gaan verder met het werken vanuit leerlijnen bij de kleuters. Hierop 
stemmen wij ons aanbod af. 

• Het verdiepen in een goed NT2 aanbod (Nederlands als tweede taal) wordt in 
20/21 verder uitgezet met een structureel en planmatig aanbod. We 
overwegen de methode ‘Taal in blokjes’ in te gaan voeren en zoeken hiervoor 
naar samenwerking met andere scholen binnen onze organisatie.

• Cultuur mag een nieuwe inpuls krijgen binnen De Belhamel. We gaan op zoek 
naar een passend aanbod met een duidelijke doorgaande lijn zodat 
verschillende disciplines aan bod komen.

• Het verdiepen in goed NT 2 aanbod (Nederlands als tweede taal) wordt in 
20/21 verder uitgezet met een structureel en planmatig aanbod. We 
overwegen de methode ‘Taal in blokjes’ in te gaan voeren en zoeken hiervoor 
naar samenwerking met andere scholen binnen onze organisatie.

• Cultuur mag een nieuwe impuls krijgen binnen De Belhamel. We gaan op zoek 
naar een passend aanbod met een duidelijke doorgaande lijn zodat 
verschillende disciplines aan bod komen.

• Groet Juf Dieneke



Samenvatting notulen MR vergadering 18 juni 2020

GMR
In de vorige vergadering van de GMR zijn de volgende punten besproken:
 Regelingen studiekosten, verhuiskosten etc. Er is overeenstemming bereikt.

Regelingen worden gedeeld met de scholen.
 Het functiehuis is besproken (personeelsgeleding GMR). Dit wordt gedeeld

met onze PMR.
 Er komt een nieuwe Arbodienst.
 RI&E rapportage is gedeeld met alle locaties.
 Vervangerspool was voorheen per cluster. Vanaf volgend schooljaar wordt

dat Stichting breed geregeld.
 Formatieplan: vanuit de GMR worden 2 leden afgevaardigd.
 Jaarverslag is gedeeld.
 Er vertrekken 2 leden uit de GMR.
 Zittingsduur: om de 4 jaar vindt er een wisseling plaats tussen het ouderlid en

het personeelslid per MR van elke school. Er wisselen elk jaar 3 leden van de
GMR.

 Volgende vergadering GMR: 23-09

Heropening de Belhamel/het Facet
De ervaringen van de periode dat alle kinderen weer naar school gaan is 
besproken. We vinden het allemaal weer heel fijn dat alle kinderen weer naar 
school gaan. Er zijn nog wel aanpassingen binnen de school (looproutes, afstand 
volwassenen en kinderen, bezoekers musical).

Formatieplan Belhamel en Facet
De verdeling van de groepen voor komend jaar is besproken met de 
personeelsgeleding van de MR.
Er start volgend schooljaar een zij-instromer.

Schoolgids
De schoolgids is bekeken door de MR en goedgekeurd.

Jaarverslag MR
Het jaarverslag wordt gedeeld en besproken in de eerste vergadering van het 
nieuwe schooljaar.

MR data volgend schooljaar
De volgende MR vergaderingen vinden plaats op school om 19.30u.
 dinsdag 15-09
 woensdag 4-11
 donderdag 7-01
 maandag 22-03
 dinsdag 18-05
 woensdag 30-06



Oproep hulp onderhouden moestuin in vakantie

Zowel het onderhoud van de moestuin als de tuin op de schoolpleinen hebben 
bijna helemaal stil gelegen de afgelopen periode. Graag willen we behouden wat 
er nog wel is en volgend schooljaar met frisse moed weer een nieuwe start maken.

We vragen dan ook uw hulp bij het onderhouden van de tuin op de schoolpleinen 
en de moestuin. Daarnaast zijn we ook op zoek naar ouders die de moestuin 
commissie willen komen versterken.

In de zomervakantie is het nodig om geregeld te sproeien. We zijn op zoek naar 
ouders die dit zouden willen doen. Van te voren wordt er een schema gemaakt, 
waarbij u uw mogelijkheden kunt aangeven. Het is alleen nodig bij droog weer.

Interesse? Spreek dan even juf Ilona of juf Pauline (het Facet) aan of stuur een 
mailtje naar ilonaschungel@rbobdekempen.nl of 
paulinebisseling@rbobdekempen.nl)

mailto:ilonaschungel@rbobdekempen.nl
mailto:paulinebisseling@rbobdekempen.nl


NIEUWS UIT GROEP 3/4

100-dagen feest!

Eindelijk was het dan zover! Het 100-dagen feest. Elke schooldag 
plaatsten we met de klas 1 rietje in een beker. Elke dag schreven we het 
nieuwe cijfer op de beker. Het belangrijkste doel van dit project: een 
goed begrip van de opbouw van ons 10-tallig systeem.
Na de 100e dag hebben we met groep 3-4 het 100-dagen feest gevierd:
- Ik wil graag 100...
- Bingo-spel
- Zweedsloopspel met sommen
- Stiptekening



De Vakantiebieb

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app 
vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is 
toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de 
Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon 
en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook 
luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De 
jacht op het schaduwdier van John Flanagan.

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je 
op www.vakantiebieb.nl.

Mocht u hierover vragen hebben, mail dan even naar juf Anouk 
(leerkracht groep 7/8).

http://www.vakantiebieb.nl


Musical groep 7/8

Wij zijn heel hard aan het oefenen voor de musical en dat willen we graag 
laten zien.
De musical van groep 7/8 zal plaatsvinden in onze eigen Belhal op 
woensdag 8 juli.

In de ochtend spelen wij voor de andere groepen van de school.
In de avond spelen wij voor de genodigden.
Omdat we rekening moeten houden met de 1,5 m regel hebben we 
moeten besluiten dat alleen de ouders van groep 7 en 8 welkom zijn bij 
de uitvoering.
We hebben niet genoeg ruimte om alle ouders op 1,5 m afstand van 
elkaar naar de musical te laten kijken.
Daarom treden de kinderen in de avond twee keer op.

18.15 uur tot 19.30 uur: ouders van groep 7
20.00 tot 21.15 uur: ouders van groep 8

De kinderen van groep 7 zijn natuurlijk de tweede voorstelling ook 
aanwezig, maar vertrekken rond 21.15 uur naar huis.
Het is fijn als u buiten op het plein uw kind komt ophalen.
Groep 7 wordt namelijk de volgende dag om 08.30 uur weer verwacht op 
school voor het doorschuifuurtje.

Van groep 8 nemen we na de tweede voorstelling afscheid samen met 
een aantal leerkrachten en de ouders. De kinderen van groep 8 worden 
donderdag 9 juli om 10.30 uur weer op school verwacht.

Mocht u nog vragen hebben, mail dan even naar juf Anouk.



Musical Facet "De reis begint...en...eindigt!!

Wanneer: Dinsdag 7 juli 2020
Waar: In de ontvangsthal van Dommels-airport: Schip-holt
Aanvang: 19.15 uur

Xander en Tijs gaan Het Facet verlaten.
Alle kinderen van Het Facet van groep 6 en 7 willen ze gedag 
zeggen met een theatervoorstelling.

Helaas kunnen we i.v.m. de Coronamaatregelen alleen de 
ouders van de theaterartiesten uitnodigen. Zo kunnen we in het 
publiek de 1.5 m afstand realiseren.

Zaal open: 19.00 uur
Artiesten worden om 19.00 uur verwacht.



Workshop Rap

Op maandag 22 juli hebben de bovenbouwgroepen van De Belhamel en 
Het Facet een workshop rap gehad van een professionele rapper!
Elke groep heeft een eigen rap gemaakt op een zelfgekozen beat.

Hieronder het resultaat van groep 5/6:



Rap Workshop Verslag
gemaakt door Daniel en Xander.

Maandag 22 juni kwam een rapper genaamd Lodie een rap workshop geven aan 
de kinderen van Het Facet en De Belhamel. Maar wij zijn natuurlijk Het Facet dus 

laten we daar maar even over praten. Hij vertelde over waar rappen vandaan 
kwam en hoe simpel het eigenlijk is. Daarna vertelde hij ons dat we zelf een rap 

gingen maken en eerst moesten we kiezen uit een paar beats. We kregen 3 beats 
te horen en moesten we met de groep kiezen welke we het leukst vonden. 
Uiteindelijk kozen we bijna unaniem voor de beat van Dr DRE Still D.R.E.

Nadat we de beat hadden gekozen moesten we beginnen met een onderwerp en 
kozen natuurlijk vakantie. Toen begonnen we met een woordweb te maken met 
de woorden die te maken hebben met vakantie. We begonnen met die woorden 

een refrein te maken. Uiteindelijk kwamen we uit met deze eerste 2 zinnen.

´´Ik ga op vakantie in de zomerzon, chill met m´n cocktail op het balkon.´´

Maar Lood zei dat we meer zinnen nodig hadden voor het refrein. We zaten weer 
10 minuten te brainstormen en toen hadden we deze zinnen.

´´Strand lekker eten 's avonds laat naar bed. Ik krijg een mooi cadeau, dat is een 
groot pakket.´´

Toen begonnen we aan een couplet maar iedereen ging nu echt in die typische 
Gangster/Rapper modus dus jaaaa. Maar uiteindelijk konden we best een goed 

couplet verzinnen en dat ging als volgt.

´´Ff lekker chillen, zitten op m´n billen. In een potje Fortnite ga iedereen Killen. 
Zwemmen in het zwembad of plons in de zee. Ik ga naar de stad en neem me 

vrienden mee.´´

Toen was het klaar en hadden we een hele goede #1 RAP



Peuterprogramma en BSO bij

Bij de BSO zijn de kinderen aan de slag gegaan met
zomertaartjes bakken, kleurrijke tollen gemaakt, zelf bellen-
blaas gemaakt en met de handen bellen blazen, ijsjes versieren,
optreden op het podium en nog veel meer!

Kinderopvang ikOOK! | locatie Dommelen | 06 40169908 | dommelen@ik-ook.nu

Nu we allemaal weer gewend zijn aan elkaar sinds de coronasluiting zijn 
we met het peuterprogramma flink aan de slag gegaan om het thema 
“zomer” vorm te geven. We eten zomers fruit, zijn op pad geweest naar 
de kinderboerderij, we knutselen ijsjes, versieren tulpen en we zijn 
lekker veel buiten.

De nieuwe naam voor het 
peuterprogramma is:

De toversterren


