Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen
040-2042588 | info@obsdebelhamel.nl | www.obsdebelhamel.nl

Jaargang 21 – 16 oktober 2020 – nr. 4
TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ICK DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERSVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

AGENDA
VRIJDAG 16 OKTOBER
GROEP 5 T/M 8
12 UUR VRIJ
AFSLUITING
KINDERBOEKENWEEK
KATTEBEL 4

De kinderen hebben genoten van de toneelstukjes
ter afsluiting van de Kinderboekenweek. De
kleuters hebben oude kinderliedjes gezongen,
groep 3/4 heeft een lied gezongen over dino's,
groep 5/6 heeft de eigen gemaakte tijdmachines
laten zien, groep 7/8 heeft een ABC
gepresenteerd over De Tweede Wereldoorlog en
het Facet had een quiz gemaakt over
communicatie door de jaren heen. Het was weer
genieten!!

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Over zes weken komt Sinterklaas weer aan in ons
land. Tot en met 5 december zijn uw kinderen en
onze leerlingen dan weer vol verwachting over wat
hij hen dit jaar gaat brengen. Sinterklaas is een
geweldig kinderfeest dat wij in onze school elk jaar
met veel plezier vieren met onze leerlingen. Voor
ons staat daarbij voorop dat het een feest is voor
álle kinderen waarbij zij saamhorigheid en plezier
voelen. De laatste jaren wordt het feest van
Sinterklaas overschaduwd door de discussie over
Zwarte Piet. Door sommigen wordt hij gezien als een
noodzakelijk onderdeel van de traditie en voor
anderen is hij onlosmakelijk verbonden met het
koloniale verleden waarin zwarte mensen als
minderwaardig werden behandeld. Helaas lijken
standpunten zich soms zo te verharden dat er
spanningen ontstaan. Dit terwijl het
Sinterklaasfeest juist mensen, jong en oud, zou
moeten verbinden.

19 T/M 23 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
MAANDAG 2 NOVEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
WOENSDAG 4 NOVEMBER
GEEN KOFFIEOCHTEND
14 NOVEMBER
SINTERKLAAS IN HET LAND
VRIJDAG 4 DECEMBER
SINTERKLAASVIERING
12 UUR ALLE KINDEREN VRIJ
VRIJDAG 18 DECEMBER
START KERSTVAKANTIE
12 UUR ALLE KINDEREN VRIJ

JARIG
In het onderwijs staan wij elke dag voor de
mooie opdracht om kinderen respectvol te
laten samenleven en te leren omgaan met
verschillen. Iedereen is anders, we zijn gelijk en
iedereen hoort erbij. Het kan in onze ogen nooit de
bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest
mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of
mensen pijn doet. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen in onze maatschappij zich gewaardeerd
voelt om wie hij of zij is, ongeacht achtergrond of
geloofsovertuiging. Daarnaast willen wij het
Sinterklaasfeest als prachtige traditie behouden. Een
verhaal vol magie dat kinderen blij maakt en
volwassenen verbindt.
Wij hebben daarom besloten alleen nog
roetveegpieten in te zetten. Daarmee volgen wij het
Sinterklaasjournaal. Een landelijk en herkenbaar
verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de
maatschappij én recht doet aan de kern van het
verhaal waarin piet pakjes door de
schoorsteen bezorgt.
De wijze waarop het Sinterklaasfeest op de
scholen en opvang gevierd wordt, zal dit jaar ook
vanwege het coronavirus anders zijn. Wij hopen dat
we fysiek op onze school feest kunnen vieren. Dit zal
dit jaar niet met een intocht zijn op het
Rudolfusdal maar op school in de Belhal en in de
klassen zonder ouders.
Gezonde school
We zien weer steeds vaker dat een aantal ouders
koek of snoep meegeven in de lunchtrommels. Wij
doen ons best om een gezonde school te
zijn. We verwachten van u dat u dit ondersteunt en
het uitdelen van koek of snoep bewaart voor thuis.

18 oktober
Faye
Groep 7-8
22 oktober
Lara
Groep 1-2 B
26 oktober
Biek
Facet middenbouw
28 oktober
Dylan
Groep 5
29 oktober
Anouk
Groep 8
4 november
Elvira
Groep 1-2 A
Keamon
groep 8

Koffieochtend
In de kalender staat op 4 november
een koffieochtend gepland voor kleuterouders. In
verband met de coronamaatregelen kunnen we die
niet door laten gaan.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Giorginio in groep 1-2 B
Kailee in groep 4

Beste ouder/verzorger,
30 september had ik mijn laatste werkdag op De Belhamel. Wat een
fijne school en wat heb ik er met plezier gewerkt.
Nadat ik een prachtig afscheid heb gekregen met tekeningen en
kaarten van jullie kinderen en na schooltijd ook nog verrast ben met
een prachtige quiz en lied door het team, heb ik rond 18u de deur van
mijn kantoor voor de laatste keer dichtgetrokken en de schoolsleutels
ingeleverd. Vanaf 1 okt. werk ik als locatiedirecteur op OBS De Klimop
in Reusel. Dat is ook een RBOB-school dus ik ga juf Dieneke en de
andere collega’s van de Belhamel gelukkig nog regelmatig treffen.
Ik wil jullie bij deze graag bedanken voor het vertrouwen dat ik heb
gekregen om mee te mogen denken over het onderwijs aan jullie
kinderen. Ik heb enorm van ze genoten.
Met vriendelijke groet,
Angela van den Boomen

Ontruimingsoefening
Zoals jullie vast wel gehoord hebben van de kinderen hebben we op
woensdag 7 oktober geoefend om naar buiten te gaan. Het alarm ging echt
af en daarna moest iedere groep naar buiten. Om te laten zien dat de groep
compleet was steken de juffen een groene kaart omhoog.

NIEUWS UIT GROEP 3/4
100-dagen rekenproject!
Elke schooldag plaatsen we met de klas 1 rietje in een bakje. We schrijven
het nieuwe cijfer op. Zo zien de kinderen dat een getal is opgebouwd uit lossen,
tientallen en/of honderdtallen. Het belangrijkste doel van dit project is dan ook:
een goed begrip van de opbouw van ons 10-tallig systeem.
Nadat we 100 dagen de tel hebben bijgehouden, volgt natuurlijk het 100-dagen
feest. Het is een prachtig moment als het 100e rietje wordt geplaatst en we
uiteindelijk 1 bosje van 100 rietjes kunnen plaatsen in het meest linkse bakje,
die daar al die tijd hoopvol heeft gestaan.

In groep 3 zijn we ook veel aan het oefenen met het splitsen van getallen tot en
met 10. Het splitsen van de getallen 1 t/m 7 hebben we al gehad. Dagelijks
oefenen we met de sommen die we hierbij hebben gemaakt. Fijn als dit thuis ook
'extra' geoefend kan worden.

Kanjer van de week en tafels

In groep 4 zijn alle kinderen natuurlijk kanjers, maar iedere week staat 1 kanjer bij ons
centraal. Er wordt een foto opgehangen in de klas en de andere kinderen mogen iedere
dag een briefje in het postvak van de kanjer doen. Hierop kunnen zij een compliment
schrijven of een verhaaltje of gedicht. Bij KWINK leren we wat complimenten zijn en hoe
we complimenten kunnen geven. Aan het eind van de week krijgt de kanjer alle leuke
briefjes mee naar huis en een heuse medaille omdat hij of zij zo'n goede week heeft
gehad.

In groep 4 leren we bij rekenen ook tafeltjes. De tafel van 10 en van 2 hebben we al
geleerd! De kinderen kunnen thuis online de tafels oefenen en daarmee een tafeldiploma
verdienen. Hier maken we in de klas ook weer een feestje van.

Schoolfruit
De afgelopen drie jaar hebben we ook meegedaan met het schoolfruit
project. Ook dit jaar zijn we weer uitgekozen om mee te doen! Dit betekent
dat we elke week weer drie keer groente en/of fruit krijgen. Dit project zal
lopen van 9 november t/m april. Wij als school vinden het heel fijn om te zien
dat er door alle kinderen vijf dagen in de week fruit/groente wordt
meegenomen in de pauze. Dit draagt op een positieve manier bij aan de
gezonde keuzes die wij als school belangrijk vinden. Het schoolfruit wordt
elke dinsdag geleverd. Dat betekent dat alle kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen.
Op maandag en dinsdag nemen de kinderen de komende periode dus hun
eigen fruit van thuis mee. In principe hoeven de kinderen de komende
maanden dus maar 2 keer per week zelf groente of fruit mee te nemen. Als u
voor de zekerheid op de andere dagen groente of fruit mee wil geven, dan
mag dit uiteraard. Lust uw kind het fruit of de groente wel wat we aanbieden,
kan het meegenomen tussendoortje terug mee naar huis.

Kwink van de week: Gedoe in de groep? Doe iets!
We hebben het in de afgelopen Kwink lessen tot nu toe veel gehad over de
veilige groep. In een veilige groep heb je aandacht voor elkaar, zorg je voor
elkaar, mag je zijn wie je bent en help je elkaar. Maar ook in een veilige groep
is weleens ‘gedoe’.
Deze week hebben we geleerd dat je daar iets aan kan doen: Je kunt opkomen
voor de ander!
Opkomen voor een ander kan op verschillende manieren. Je zeg er
bijvoorbeeld iets van, je haalt hulp of je gaat naast diegene staan die zich niet
prettig voelt. Het kan best spannend zijn om op te komen voor een ander.
Gelukkig hebben we geleerd hoe we iets op de Condor-manier kunnen
zeggen! Ook helpt het om (letterlijk én figuurlijk) stevig te staan.

Kwink burgerschap: Regels & Rechten
Regels zijn nodig, bijvoorbeeld in het verkeer, anders wordt het een chaos.
Veel regels gelden voor iedereen. Die regels worden vastgesteld in wetten.
Afgelopen weken hebben de kinderen geleerd hoe regels en wetten tot stand
komen. Ze hebben ontdekt dat die regels er ook zijn om hun rechten te
beschermen. We hebben aan de hand van de poster ‘mensenrechten’ allerlei
rechten besproken, hier voorbeelden bij bedacht en allerlei werkvormen,
oefeningen en spelletjes gedaan. Want… mensenrechten zijn super
belangrijk!

Leerlingenraad verkiezingen
Woensdag 14 oktober zijn er Leerlingenraad verkiezingen gehouden. De
leerlingen kiezen dan een vertegenwoordiger van hun klas. Voordat er
gekozen kon worden, moest er campagne gevoerd worden. Deze week is er
hard gewerkt; er zijn posters gemaakt en er werden pitches gehouden in de
groep.

De leerlingenraad verkiezingen zijn gehouden en de volgende leerlingen
komen nieuw in de Leerlingenraad:

Groep 6: Lotte en Ruby

Groep 7: Damian

Groep 8: Sabrina

Het Facet: Jolijn

Superknap hoe alle kandidaten zich gepresenteerd hebben en wat fijn dat er
zoveel leerlingen mee willen denken in de Leerlingenraad.
Na de vergadering van 30 oktober stellen de leden zichzelf voor. Iris, Kjell en
Sam blijven nog een jaartje lid.
Voor alle leerlingen die campagne gevoerd hebben:

De leerlingen van de onderbouw van Het Facet en Kyran
hebben prachtige mandala's gemaakt van natuurmateriaal.

Basisschoolapp

We hebben als school onze eigen basisschoolapp! Deze app
omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws,
fotoalbums, contactinformatie en nog veel meer.
Deze App gaan we ook gebruiken bij NOOD!
Waarom een app?
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijft van de informatie van onze school. Met een app bent
u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op
een moment dat het u schikt.
De bedoeling is om u pushberichten te sturen. Dit is een
ideale manier om u snel te kunnen bereiken met een korte
boodschap, bijvoorbeeld als de bus vertraging heeft na
een schoolreisje of een herinnering voor een activiteit. Wij
willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te
laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we
pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.
Wat moet u doen om toegang te krijgen tot de app?
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de
Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play
Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op
‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze
wijze installeert u onze school app op uw telefoon.
‘De Basisschool App’succesvol gedownload?
• Zoek onze schoolnaam OBS De Belhamel
• Klik op vraag een inlog aan
• Vul uw eigen gegevens in
• Vul de laatste 4 cijfers van het BSN nummer én
geboortedatum van uw kind in

U kunt meerdere kinderen koppelen aan uw account.
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw emailadres. Controleer uw spambox wanneer u de mail
niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens
inloggen.
U heeft nu toegang tot alle buttons in de app
(zonder inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er een
aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde informatie. Zo
ziet u alleen de klassenpagina’s en fotoalbums van de
groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft.
Het communiceren via deze app is ook volledig AVGProof! De informatie van uw kind(eren) is goed beveiligd
en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen
kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog
steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op
de foto mag! Het is niet toegestaan foto’s die op de
app staan op social media te zetten!!
Wij vertrouwen erop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net
zo enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij zijn.
Met enthousiaste groeten,
Namens het team van De Belhamel, Juf Fieke en
juf Helen (groep 3/4 ICT)

Hoezo, geen wifi?! Op maandag 2 november organiseert GGD
Brabant-Zuidoost een gratis webinar over opvoeden in een
wereld van social media en internet. Specialist mediaopvoeding
Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd & Media, neemt ons mee in
de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is
speciaal voor ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de
basisschool.
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl

Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spelpraatgroepen van de afgelopen 3 jaar ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIEScoach), in samenwerking met de gemeente Valkenswaard, het Sociaal Team
(voorheen CJG), de GGD, leerkrachten en andere professionals dit najaar
opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- en praatgroep
voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.
Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door
ondersteuning van bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog,
wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel
‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de
langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt
kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle
veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de
mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!
• Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide
gezag hebben)
KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar.
Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van
een uur. Onder professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches
gaan we aan de hand van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen,
spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met elkaar. In de
veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun
ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen,
gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze
manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt
kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren
omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel
(h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn,
dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel
kunnen betekenen.
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de)
scheiding een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.
KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen
is, ook voor hen is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en
ten zeerste aan te raden.

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders en deelnemend(e)
kind(eren) een intake en de 8ste bijeenkomst is een evaluatiebijeenkomst
samen met de kinderen. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de
basisscholen van Valkenswaard.
Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk
(of uiterlijk 19 oktober 2020) via het bijgevoegde aanmeldformulier (ook
verkrijgbaar op de school van uw kind) of via info@kies2coach.nl / 06
49308655 (Yvonne Aerts)

Aanmeldingsformulier KIES Valkenswaard 2020
Indien uw kind wil en mag deelnemen aan de KIES groep, kunt u één aanmeldingsformulier,
ondertekend door beide ouders, meegeven naar school. Mocht dit niet mogelijk zijn,
mogen er ook twee afzonderlijke aanmeldingsformulieren voorzien van handtekening
ingeleverd worden.
Dit formulier graag zo snel mogelijk (uiterlijk 19 oktober 2020) inleveren op school
of inscannen en terugsturen (t.a.v. Yvonne Aerts) naar info@kies2coach.nl.
Naam kind .......................................................................................................................
Straat ................................................................................................................................
Postcode/Plaats ...............................................................................................................
Telefoonnummer ...............................................................................................................
Geboortedatum .................................................................................................................
Groep ...............................................................................................................................
School …………………………………………………………………………………………….
Naam moeder ....................................................................................................................
Straat .................................................................................................................................
Postcode/Plaats ..................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
Telefoonnummer ................................................................................................................
Naam vader ....................................................................................................................
Straat .................................................................................................................................
Postcode/Plaats ..................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
Telefoonnummer ................................................................................................................
Wanneer beide ouders gezag hebben dan ook graag van beide ouders de gegevens invullen
In welk jaar bent u gescheiden? ........................................................................................
Bij wie van de ouders woont uw kind?
Co-ouderschap ...................................................................................................................
Vader ..................................................................................................................................
Moeder ...............................................................................................................................
Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES – begeleiders?
.............................................................................................................................................
Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag?
.............................................................................................................................................
Ruimte voor bijzonderheden
.............................................................................................................................................
Aanmelding voor de KIES-groep in de gemeente……………………………………………..

.................................................
.......................................................
Handtekening vader
Handtekening moederder
Met vriendelijke groet,
Yvonne Aerts
www.kies2coach.nl
info@kies2coach.nl
06 49308655

