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TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ICK DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERSVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

AGENDA
ZONDAG 4 OKTOBER
DIERENDAG
MAANDAG 5 OKTOBER
‘DAG VAN DE LERAAR’
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ!

Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben de kinderen genoten
van een toneelstukje over een heuse tijdmachine
die in school stond.
Het thema van de Kinderboekenweek gaat over
vroeger. Juf Patricia en juf Yolanda gingen als eerste
in de tijdmachien maar kwamen er als 2 oma's uit.
Oeps..... daar was iets mis gegaan.

DINSDAG EN
WOENSDAG
13 EN 14 OKTOBER
KLEUTERGROEPEN
MUSEUMBEZOEK
KEMPENMUSEUM
VRIJDAG 16 OKTOBER
GROEP 5 T/M 8
12 UUR VRIJ
AFSLUITING
KINDERBOEKENWEEK
KATTEBEL 4

19 T/M 23 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Al snel kwamen ze er achter dat de klok de
verkeerde kant op was gegaan. Hij was niet terug
gegaan in de tijd maar vooruit.

JARIG
Gelukkig was juf Helen zo dapper dat ze als
tweede in de tijdmachien wilde gaan om te
proberen of je dan wel terug in de tijd ging.
En jawel...... Zij kwam er uit als een
echte holbewoner.
6 oktober
Quinn
Facet 3
8 oktober
Jailey
Groep 1-2A

Daarna Kwam juf Heleen terug in de tijd van de
boeren en de jagers met een speer in haar hand.
En juf Anouk als een soldaat die bang was dat het
nog oorlog was. De juffen van Het Facet hadden
eerst nog een oude typemachine en telefoon en
waren blij dat ze in deze tijd leven met de snelle
communicatiemiddelen.

De komende tijd wordt er in de klassen
gewerkt aan deze verschillende thema's. En
vrijdag 16 oktober sluiten we samen de
Kinderboekenweek weer af. Dan mogen de
kinderen een toneelstukje laten zien over het
thema waaraan ze in de klas hebben gewerkt.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Afscheid juf Angela
Zoals we net voor de zomervakantie aankondigden heeft juf Angela, onze
ondersteuningscoördinator, onze school per 1 oktober verlaten en is zij aan
de slag gegaan op OBS De Klimop (collega-school binnen onze stichting) als
locatiedirecteur.
Afgelopen maandag is zij de klassen rond geweest om afscheid te nemen
van de kinderen. Ze is daarbij flink verwend door de kinderen. Juf Angela
heeft de kinderen ook verwend. Als school hebben we twee spellen van
haar gekregen waar we veel plezier mee zullen beleven.
Na schooltijd hebben we met de juffen haar afscheid ‘gevierd’. Want
ondanks dat we het jammer vinden dat ze onze school heeft verlaten
hadden we dolle pret met elkaar.

Mede namens het team wens ik juf Angela nogmaals heel veel succes en
werkplezier op haar nieuwe plek en ik dank haar heel hartelijk voor haar
inzet en betrokkenheid bij De Belhamel. We zullen haar deskundigheid en
gezelligheid missen!

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

NIEUWS UIT GROEP 3/4
In groep 3/4 werken we elke dinsdag- en donderdagmiddag aan een circuit.
Op deze middagen werken ze in groepjes aan allerlei verschillende
opdrachten. Het circuit bestaat uit een computeropdracht, een
bouwopdracht, reken- en/of taalspellen en verschillende knutselopdrachten.
Hieronder wat impressiefoto's van het eerste en tweede circuit van dit
schooljaar.

Notulen
Leerlingenraad De Belhamel/het Facet
Vergadering 18-09-2020
13.15u-14.15u
Aanwezig: Kjell, Sam, Iris en juf Pauline

Verkiezingen
Kjell, Sam en Iris gaan de klassen rond en vertellen de leerlingen dat er nieuwe
verkiezingen komen voor de Leerlingenraad (datum: donderdagochtend 24
september). Ze vragen aan de leerkrachten of ze dit mogen komen doen.
Inhoud verhaal: Iedereen bereidt twee dia’s van de Prowise presentatie voor (deze
heeft ieder in zijn/haar mapje zitten).
In de week van 28-09 t/m 2-10 worden de kandidaten bekend gemaakt.
Van 5 t/m 9 oktober mogen de kandidaten zichzelf promoten in de groep.
Verkiezingen zijn op 14-10 in de eigen klassen.
Bekendmaking nieuwe Leerlingenraad: 15-10
Eerste vergadering met de nieuwe leden: 30-10
Eindejaarsfeest en Carnaval
Vanuit de klassen worden ideeën aangedragen voor de eindejaarsviering en het
Carnavalsfeest. Op de vergadering van 30-10 staat dit op de agenda.
Juf Patricia vanuit het team en een aantal leden van de Ouderraad (OR) sluiten aan
bij deze vergadering.
Knikkers
De OR heeft toestemming gegeven om knikkers aan te schaffen voor de 4 groepen.
Kjell koopt ze. Ilona maakt knikkerzakken. Deze worden uitgedeeld en komen in de
blauwe buitenspeelbakken. Elke klas is zelf verantwoordelijk voor dit speelgoed.
Afspraak niet rennen in de gang en hal
De posters hangen in de school. Kjell, Iris en Sam zijn de groepen rond gegaan om
de afspraak nog eens uit te leggen. Kjell heeft juf Dieneke gevraagd het team te
vragen hier ook extra op te letten.
Schaken
Vanuit de leerlingenraad is de wens gekomen om schaakles te krijgen. Dit willen
we op vrijdagmiddag gaan organiseren. Er is een inventarisatie gedaan wat er op
school is aan schaakborden en stukken. Er is toestemming van de OR om wat
schaakborden aan te schaffen. Iris schrijft een oproep in De Kattebel of er
een (groot)ouder is die op vrijdagmiddag kan
helpen met schaakles geven (uiteraard afhankelijk van en binnen de richtlijnen van
het RIVM).
Vacature Ondersteuningscoordinator (OC-er)
De leerlingen hebben meegedacht over de eisen die gesteld gaan worden in
de vacature voor de kandidaat van OC-er. Dit is doorgegeven aan juf Dieneke.

Afspraken
• Donderdag 24-09: informeren verkiezingen: Kjell, Sam, Iris en juf Pauline
• Week van 28-09: kandidaten zijn bekend: Kjell, Iris en Sam
• 14-10 verkiezingen: Kjell, Iris en Sam
• Ideeën verzamelen eindejaarsviering en Carnaval: Kjell, Sam en Iris (30-10
in vergadering bespreken).
• Kjell koopt knikkers
• Iris schrijft stukje voor De Kattebel
• Juf Dieneke vraagt team goed te letten op de afspraak (niet rennen in de
gang)
•Planning leerlingenvergaderingen
•30-10 / 11-12 / 5-2 / 26-03 / 21-05 / 02-07
•Tijd: 13.15-14.15uur in het onderbouw lokaal van Het Facet

Verkeer rondom school, een bericht van Veilig Verkeer Nederland
Op de fiets naar school maakt de buurt blijer!
U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen
gebracht en opgehaald worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en
automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger
én veiliger voor de kinderen wordt.
Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom zo vaak mogelijk
lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving
veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op.

Wat ouders/verzorgers en kinderen kunnen doen:
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid
in het verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes'
die helpen voor meer veiligheid onderweg naar school.
1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer op de grote parkeerplaats en
loop het laatste stukje.
3. Parkeer waar het mag en waar uw kind veilig kan uitstappen.
4. Veel samen oefenen helpt uw kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer uw
kind over verkeer met onze leuke materialen (klik de link aan).
5. Is uw kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik
in het verkeer en hoe uw kind om kan gaan met groepsdruk.

Beste ouders / verzorgers,

De aftrap van het nieuwe schooljaar is weer geweest! Onze kinderen zijn alweer
een aantal weken aan het ontdekken wat de nieuwe klas ze gaat geven dit
schooljaar.
Ook de ouderraad is al weer bij elkaar gekomen om het laatste stukje van het
vorige schooljaar te bespreken, de eerste weken te evalueren en ook het
aankomende schooljaar te voorzien van nieuwe frisse ideeën en uitdagingen!
Buiten nog 30 graden, wij vergaderend over onder andere de decembermaand!
Deze week kregen we van het secretariaat van de Sint te horen dat hij zeker in
Nederland gaat aankomen, weliswaar zonder publiek. Ook Valkenswaard en
Dommelen zal hij waarschijnlijk op deze manier aandoen.
Ondanks de coronamaatregelen die we dienen te nemen, gaan we wederom
ons stinkende best doen samen met Sint er een fantastisch feest van te maken
voor onze kinderen.
Ook de eindejaarsviering zit in de planning en worden er ideeën uitgewerkt.
Net zoals het bedenken hoe we toch ergens dit schooljaar een
schoolreis/schoolfeest kunnen organiseren zodat de kinderen toch een
fantastische dag met elkaar kunnen gaan beleven!
We houden jullie graag met regelmaat op de hoogte.
In de tussentijd zou het fijn zijn wanneer u wilt meedenken hoe we nog beter
met elkaar kunnen zorgen voor een fijne plek voor onze kinderen.
We verzorgen niet alleen de activiteiten, de pauze-opvang, het creëren van een
moestuin en kledinginzamelingacties maar ook willen we graag horen wat er bij
ouders en kinderen speelt, waar u tegen aan loopt of wat u juist verder
uitgewerkt zou willen zien. Met die input kunnen we samen met de
leerkrachten er voor zorgdragen dat het een steeds mooiere, veiligere en fijnere
schoolplek wordt.
Dus : Heeft u ideeën, opmerkingen, tips of juist een helpende hand ter
beschikking?
Mail ons dan op ........ en wij gaan er mee aan de
slag! orobsdebelhamel@rbobdekempen.nl
Groeten het Ouderraad-team
Angela, Anja, Femke, Femke, Floris Manuela, Nicole

Hallo,
We zijn nog op zoek naar iemand die ons luizenpluisteam komt versterken. In
de regel gaan we elke maandagmiddag na een vakantie luizenpluizen.
Wil jij ons team komen versterken? Geef je dan op via
orobsdebelhamel@rbobdekempen.nl
Hopelijk tot gauw!
Manuela

Hiep hiep hoera voor De Belhamel – Het Facet
Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheid Label
(BVL) gekregen!
Daarmee hebben we aangetoond op kwalitatief goede wijze
aandacht te besteden aan verkeerseducatie. Uiteraard speelt u als
ouder/ verzorger een grote rol in het aanleren van de praktische
vaardigheden.

