
AGENDA

DONDERDAG
17 DECEMBER
ALLE KINDEREN
14.00 UUR VRIJ

17.00-18.30 UUR 
EINDEJAARSVIERING
ZIE VERDEROP IN DEZE 
KATTEBEL

VRIJDAG 18 DECEMBER
START KERSTVAKANTIE 
ALLE KINDEREN VRIJ OM 
12.00 UUR

MAANDAG 4 JANUARI
LUIZENCONTROLE

VRIJDAG 15 JANUARI
KATTEBEL 9
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De kinderen hebben de afgelopen twee weken steeds gekeken of ze iets 
konden vinden van de verdwenen Piet. Er gebeurde wel rare dingen in De 
Belhal van de school. Er stond een tentje op het podium met een slaapzak er in. 
Later kwam daar een naaimachine bij, een wasrek met allemaal stofjes en 
gouden bandjes erover. Op de bewakingsbeelden van school (zie foto) was er 
een Piet te zien die op school sliep en ook dat deze Piet op de naaimachine iets 
aan het maken was. De kinderen hebben een brief naar de politie geschreven 
dat de verdwenen Piet op school logeerde. De politie is in het weekend een 
kijkje komen nemen. En inderdaad was het die vermiste Piet. De politie is toen 
de school in gekomen en heeft de Piet gevraagd wat hij toch aan het doen was. 
Piet had zich op school verstopt omdat hij Sinterklaas wilde verrassen met een 
cadeau. Hij heeft op school nieuwe kleren voor de Sint gemaakt. Dat kon niet in 
het pietenhuis want dan zou Sinterklaas zien wat hij aan het doen 
was. De politie heeft Piet weer teruggebracht naar Sinterklaas. Die was zo blij 
dat hij de kinderen een gedicht en een rebus heeft gestuurd.
Toen de kinderen de rebus opgelost hadden konden ze terug naar hun lokaal en 
daar hadden de pieten voor iedereen een cadeautje verstopt.

In de bovenbouw hebben de kinderen genoten van de prachtige surprises die 
iedereen gemaakt had. 
Zelfs zonder Sint en Piet op school hebben we een leuke Sinterklaastijd gehad.
We wensen iedereen een gezellig Sinterklaasweekend toe. 

ps. We proberen de filmpjes van afgelopen weken in de schoolapp te zetten. 
Hopelijk is dit mogelijk. Zou leuk zijn om nog met uw kind te bekijken en uw 
kind erbij te laten vertellen!

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

Start nieuwe conciërge
Afgelopen maandag is Kees Renders, meneer Kees 
voor de kinderen, gestart bij ons op school als 
conciërge. De bedoeling is dat hij zijn 
werkzaamheden de komende tijd gaat uitbreiden. Hij 
start momenteel met vier dagen in de week 3 uur per 
dag. Gelukkig houden we ook meneer Jan nog als 
vrijwilliger op de dinsdagochtend en de 
vrijdagochtend.
Mevrouw Angelique, die ook als vaste vrijwilliger aan 
de school is verbonden, is bijna sinds het begin van 
dit schooljaar afwezig in verband met ziekte. We 
wensen haar namens de hele schoolgemeenschap 
heel veel beterschap en hopen dat we haar in 2021 
weer op school terug zien.

Oudertevredenheidspeiling
Per gezin is er via de mail door Scholen met Succes 
een vragenlijst uitgezet om te peilen hoe ouders 
denken over de school. Afgelopen maandag is hier 
een herinnering voor verstuurd aan die gezinnen die 
nog niet hebben gereageerd. Het is heel belangrijk 
dat zoveel mogelijk gezinnen deelnemen aan deze 
enquête om een betrouwbaar beeld te krijgen. Tot nu 
toe zijn er nog maar heel weinig enquêtes 
ingevuld. Ik hoop van harte dat, als u het nog niet 
heeft ingevuld, dit alsnog wil doen. Als voldoende 
ouders de lijst hebben ingevuld, kunnen we onze 
scores vergelijken met die van andere scholen van 
ons bestuur en met het landelijk gemiddelde. Het 
geeft ons een beeld hoe u over de school denkt en 
waar wij volgens u verbeteringen kunnen 
aanbrengen. Uiteraard wordt de uitslag gedeeld met 
de medezeggenschapsraad en zullen we de 
conclusies en vervolgacties aan u melden. Alvast 
bedankt voor de moeite!

Coronasubsidie
De ouders van kinderen die in aanmerking komen 
voor extra begeleiding buiten schooltijd hebben 
gisteren een mail ontvangen. Tevens hebben we deze 
kinderen dezelfde mail op papier mee naar huis 
gegeven zodat u makkelijk het strookje met uw 
reactie weer mee terug naar school kunt geven.

Groet, juf Dieneke, locatiedirecteur

24 november
Kailee
groep 4

5 december
Albines
Groep 5

11 december
Thijs
Het Facet

14 december
Kayden
Groep 4

16 december
Leandro
Groep 4

17 december
Ahmed
Groep 1-2B
Liv Yvi
Groep 3

Maud
groep 1-2 A

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE



Eindejaarsviering donderdag 17 december 2020

Dit jaar zal de eindejaarsviering er heel anders uitzien dan u van ons gewend 
bent. Vanwege Corona kunnen we helaas geen activiteiten organiseren waarbij 
ouders/verzorgers aanwezig mogen zijn. Dat vinden we uiteraard heel erg 
spijtig en we hopen dat we in 2021 weer een sfeervol eindejaarsfeest mogen 
organiseren met jullie allemaal erbij!

Uiteraard laten we dit jaar niet zomaar voorbijgaan aan onze leerlingen.
Het diner was al een paar jaar een erg groot 
succes, maar uit hygiënisch oogpunt mogen kinderen dit jaar niet zelf thuis iets 
klaarmaken. We hebben er daarom voor gekozen het diner door school 
te laten verzorgen. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing voor de 
kinderen. Maar ze zullen ervan gaan smullen...

Donderdagmiddag is de school eerder uit, namelijk om 14.00 uur.
De kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht en als zij willen 
mogen ze er feestelijk uitzien.
Om 19.00 uur mag u uw kind weer ophalen. Ouders van De Belhamel doen 
dit aan de kant van het schoolplein. De ouders van kleuters mogen op het plein 
wachten. De ouders van groepen 3 t/m 8 wachten buiten de poort, aan het 
hek.
De ouders van de kinderen van Het Facet wachten aan de voorkant; bij de 
ingang van het Facet of op het pleintje aan de voorkant.

Alle kinderen gaan in de dagen voor het eindejaarsfeest 
een groepswerk maken. Dit wordt een minidorp met als thema 
'Winterwonderland'. In De Belhal worden deze minidorpjes die avond 
tentoongesteld voor alle andere kinderen van de school.
We gaan de avond verder nog vullen met een 'samen eetmoment' en we gaan 
nog een verrassing voor alle ouders maken, waar we uiteraard in deze brief 
niets over gaan onthullen! Dat begrijpt u vast...Daar hoort u later meer over.

Hopelijk gaan de kinderen een leuke avond tegemoet en lukt 
het hen toch, ondanks deze rare tijd, met een fijn gevoel de vakantie in te gaan.
Op de vrijdag na de eindejaarsviering hebben ze nog les! Om 12.00 uur zijn alle 
kinderen vrij.
Laten we samen hopen dat 2021 er weer snel als vanouds uit zal gaan zien.

Namens de Eindejaarscommissie,
Juf Fieke (groep 3), juf Hellen (Het Facet) en Femke (ouderraadslid, moeder van 
Lotte uit groep 6)



KWINK VAN DE WEEK: KEN DE KWALITEITEN VAN DE ANDER!

De vorige lessen gingen over onze eigen kwaliteiten. We hebben het spel 
Kwaliteitenfeest gespeeld en ontdekt welke kwaliteiten het beste bij jou 
passen. Afgelopen week zijn we op zoek gegaan naar de kwaliteiten van 
de ander. Want als jij weet welke kwaliteiten die ander heeft, weet je ook 
wie jou het beste kan helpen.
Zie je een kwaliteit bij de ander? Benoem die dan. Dat helpt die ander 
namelijk om zichzelf beter te leren kennen en geeft hem een goed 
gevoel!

KWINK BURGERSCHAP: MENSENRECHTEN

Voor iedereen, ook op school, gelden dezelfde rechten. Omdat die rechten 
in onze samenleving vaak heel vanzelfsprekend lijken, zullen kinderen zich 
hiervan misschien niet zo bewust zijn. Ook dan is het goed om kinderen 
bewust te maken van het feit dat die rechten een hele belangrijke basis zijn 
en dat ze altijd, overal en voor iedereen gelden.
In deze weken staan we stil bij welke mensenrechten er zijn en hoe vaak we 
ze eigenlijk tegenkomen: elke dag meerdere keren! Waarom zijn ze eigenlijk 
zo belangrijk? En hoe zit het met mensenrechten in andere landen?



Even voorstellen: Meneer Kees, een nieuwe conciërge!

Hallo allemaal,

Sinds afgelopen maandag 30 november ben ik werkzaam als 
conciërge op basisschool De Belhamel. Ik heb ontzettend veel zin om 
in deze functie aan de slag te gaan. Het uitvoeren van 
onderhoudsklussen, toezicht houden en zorgen dat de speelplaats 
voor alle kinderen veilig en opgeruimd is, behoort tot mijn dagelijkse 
taken. Ik help graag anderen en praten doe ik graag, maar over jezelf 
is dat toch een ander verhaal, ik zal bij het begin beginnen.
Mijn naam is Kees Renders, ik ben 63 jaar oud en geboren in 
Veldhoven, waar ik momenteel nog steeds woon. Op 53e-jarige 
leeftijd ben ik weduwnaar geworden, met mijn vrouw heb ik twee 
kinderen; Niels (28 jaar) en Lisa (26 jaar). Beide zijn al een tijdje uit 
huis. Inmiddels ben ik alweer enkele jaren gelukkig samen met mijn 
vriendin Anja, van origine een Rotterdamse. Samen gaan we graag 
fietsen en wandelen in de natuur. Daarnaast ben ik een echte 
dierenvriend en neem ik regelmatig de hond van mijn dochter mee 
naar het bos. Ik ben graag buiten en houd van mooi weer, zeker als 
we op vakantie zijn in het buitenland. We hopen dan ook dat dit snel 
weer mag. In mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig en luister ik 
regelmatig naar Elvis Presley. Stil zitten is voor mij niet weggelegd, 
van jongs af aan heb ik gevoetbald en hierna ook training gegeven 
aan de jeugd. Hier ben ik al even mee gestopt maar ik kijk nog 
steeds met plezier naar voetbalwedstrijden. Verder ben ik erg 
handig en vind ik het leuk om te klussen in en rondom het huis.
Al met al, er is nog zoveel te vertellen. Hopelijk ontmoeten we elkaar 
snel op school.

Groeten, Meneer Kees



NIEUWS UIT FACET A

Morse
De leerlingen van Het Facet hebben per tweetal een telegraaf 
gemaakt waarmee ze elkaar boodschappen konden sturen. Daarvoor 
hebben ze het Morse alfabet geleerd.

Tafels oefenen
We oefenen de tafels door te proberen de race auto's in het juiste 
parkeervak te plaatsen. Leuk hoor die spelletjes op het digibord.



Onderzoekend leren
Tijdens het kernconcept communicatie hebben we onderzoek gedaan naar 
non verbale communicatie. De leerlingen moesten in een groepje een 
onderzoeksvraag bedenken, dat is al een hele klus. Bij de onderzoeksvraag 
hebben ze ook een hypothese gesteld. Na het uitvoeren van het onderzoek 
hebben ze de resultaten verwerkt in een grafiek.

Juf Ilse en Eef kwamen op bezoek
Dinsdagmiddag 10 november was het zover; juf Ilse kwam Eef laten zien.
Eef vond het erg leuk, terwijl juf Ilse alle vragen beantwoordde zat Eef 
lekker rond te kijken. Met de leerlingen van Het Facet hebben we een 
houten slinger gemaakt met de letters van haar naam. Juf Ilse mag nog een 
tijdje genieten van haar verlof, na de kerstvakantie verwachten we haar 
weer terug.



Groep 6 middenbouw van het Facet heeft een minitheater gemaakt, dat 
was voor taal. Eerst zei de juf dat we een schoenendoos mee moesten 
nemen. Toen we dat hadden meegebracht zei de juf wat we moesten 
doen. We moesten een thema bedenken en daarover een verhaallijn 
schrijven. Je moest ook de poppetjes voorstellen. Je moest ook nog een 
script schrijven; een script is wat elk poppetje zegt en wat iemand daar 
op antwoordt. En toen moesten we van een schoendoos een klein 
theatertje maken. We hadden een satéprikker en daar moesten we een 
poppetje op maken van karton of papier. Toen moesten we een gat in de 
doos maken zodat je de binnenkant kon zien. Als we dat hadden gedaan 
moesten we het decor maken, van karton of papier. Toen we dat klaar 
hadden moesten we een gat in de bovenkant maken waardoor de 
satéprikkers door konden zodat de poppetjes konden bewegen. Het 
moest duidelijk zijn waar het zich afspeelde, het moest ook in vijf 
minuten klaar zijn. Je moest je achtergrond en eventueel de spullen die je 
wil gebruiken mooi maken. Je moest het script oefenen en als je dat had 
gedaan mocht je het laten zien aan de klas.
Van Doortje en Julia


