
AGENDA

VRIJDAG 29 JANUARI OPEN 
DAG
GAAT NIET DOOR I.V.M. DE 
CORONA

DINSDAG 2 FEBRUARI
WINTERRAPPORT

DONDERDAG 4 FEBRUARI
OUDERGESPREKKEN GROEP 
1 T/M 7 ONLINE

DINSDAG 9 FEBRUARI
OUDERGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 7 ONLINE

VRIJDAG 12 FEBRUARI
CARNAVALACTIVITEITEN IN 
DE KLAS, mits de school 
weer open is....
ALLE KINDEREN 12.00 UUR 
VRIJ

MAANDAG 15 
FEBRUARI T/M VRIJDAG 
19 FEBRUARI
VOORJAARVAKANTIE

MAANDAG 22 FEBRUARI
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

Jaargang 21 – 15 januari 2021 – nr. 9
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Wat zijn we blij met hoe kinderen en hun ouders 
(en soms grootouders) zich inzetten voor het 
afstandsonderwijs. Een groot compliment voor 
jullie inzet en flexibiliteit. We begrijpen dat het 
soms heel lastig kan zijn. We hopen dat het ook 
iets positiefs oplevert. Namelijk dat u meer 
inzage krijgt in wat uw kind eigenlijk doet op 
school. Voor kinderen is het heel belangrijk dat 
ouders interesse tonen, daar groeien ze van. 
Uiteraard kan dat niet altijd!!
Ontzettend mooi om als leerkrachten iets meer 
van de thuiswereld van onze leerlingen mee te 
krijgen. Prachtig om te zien hoe sommige 
kinderen ook thuis de schoolregels gebruiken en 
hun vinger opsteken om bijvoorbeeld te vragen of 
ze naar het toilet mogen..... 
We gaan nog even door...
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JARIG

Eva en Elwyn
groep 1-2 B

19 januari
Ruby
Groep 6
Saar
Groep 1-2 B

23 januari
Cas
Facet 3

24 januari
Rhidhaan
Facet 2

29 januari
Enzo
Facet 3
Damian
Groep 7

Open dag
De open dag gaat uiteraard niet door. Mocht 
u mensen kennen die op zoek zijn naar een 
school voor hun kind(eren), wilt u ze dan contact 
op laten nemen met de school? Dan plaatsen we ze op 
een lijst en nemen we, als de scholen weer open gaan, 
contact met ze op om een rondleiding te plannen.

Aanmelden zusjes en broertjes
Om een goed overzicht te krijgen op het toekomstig
leerlingenaantal, is het fijn als broertjes en zusjes 
die in het schooljaar van 2021-2022 vier jaar 
worden, al worden aangemeld. Hiervoor stuurt u een 
mail naar directie@obsdebelhamel.nl
U krijgt vervolgens een toestemmingsformulier 
opgestuurd met het verzoek die te tekenen. Met 
dit ondertekende formulier mogen we contact 
opnemen met de peuterspeelzaal en/of het 
kinderdagverblijf. We vragen dan wat uw kind nodig 
heeft om hier een goede start te kunnen maken 
en proberen een inschatting te maken of wij kunnen 
bieden wat uw kind nodig heeft (dit zijn wij verplicht 
in het kader van de wet Passend Onderwijs).
Vervolgens zullen we zorgen dat u de formulieren 
ontvangt waarmee u een verzoek tot aanmelden kunt 
doen.
Uiteraard ontvangt u nadat de gegevens zijn verwerkt 
hier een bevestiging van.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
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Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Noodopvang op initiatief van school (kwetsbare thuissituatie, kwetsbare 
kinderen) voor komende week

Gelukkig is het dankzij de inzet van Sportstuif tóch gelukt om ook voor 
volgende week (de week van 18 januari) op alle ochtenden en in de middag 
een programma te realiseren voor deze categorie kinderen op:
• Maandagmiddag;
• dinsdagmiddag ;
• donderdagmiddag.
• DUS NIET OP VRIJDAGMIDDAG

Ouders wiens kind(eren) in deze categorie vallen, weten dat hun kind in deze 
categorie valt en breng ik hierbij dus op de hoogte.

Wat de mogelijkheden na komende week zijn is nu nog niet bekend. Hopelijk 
is de school dan al weer open... Zo niet, informeer ik u zo spoedig mogelijk.

Noodopvang wegens cruciaal beroep ouder(s)
Ouders wiens kind gebruik maakt van de noodopvang omdat zij een cruciaal 
beroep hebben en geen andere oplossing hebben gevonden, gaan naar 
school volgens de toezegging die ik op hun aanvraag heb gegeven.

Groep 8 en uitstromers Facet

Deze kinderen worden aanstaande maandag weer op school verwacht en 
gaan alle ochtenden naar school.



NIEUWS UIT GROEP 1-2 A

Wat een rare start van het nieuwe jaar. Gelukkig zien we de meeste 
kinderen iedere dag online. Het is leuk om te zien hoe goed ze hun best 
doen. De ene keer met het een luisteropdracht, de andere keer een 
vouwwerkje of spulletjes zoeken die beginnen met de letter r of l. 
Daarnaast hadden ze nog een werkboekje over het thema huishouden. 
Leuk om te zien hoe ze helpen afwassen, de was doen, kleren ophangen 
enz. Kijk maar eens op de foto's.

Beorn die de was ophangt

Finn die mee helpt met de was

Jaymin en Finn die samen de lessen 
online volgen en samen werkjes 
maken



Links de spullen met een r: 
rok, roos, ree, rijst. Rechts met een 
l: lijm, lolly, lepel, labello, leeuw

Loebas de hond, lief in het bordje dat Dewi vasthoudt, in haar hand 
een lamp van haar poppenhuis, luchtverfrisser, lijm, lepel, lipgloss, 
leskaart van de zwemles, lot van de loterij.

Voorwerpen zoeken die beginnen met de 
letter r en l

Elvira met spulletjes die beginnen 
met de l

Dylan met spulletjes die beginnen 
met de l



Oefenen met hoeveelheden, getalbegripOefenen met de 
dagen van de 
week van Dylan

Een rups en een raceauto bij de letter r en een lolly en Luca zelf bij de letter l

Tekenen en knutselen. Zie die mooie 
stofzuiger van Jaymin



Sneeuwpop van Elvira

Sneeuwpop van Julia

Sneeuwpop van Maud

Sneeuwpop van Vienna

Sneeuwpop van Chloe

Het vouwen van 16 vierkantjes. Dast is best moeilijk.

Sneeuwpoppen van 
Lenn en Josh



Beste ouder/verzorger,

Zoals u allen wel bekend, heeft ook De Belhamel een 
Medezeggenschapsraad, waarbij een drietal ouders en drie leerkrachten 
als vertegenwoordigers deelnemen om te praten over schoolbeleid en alle 
andere zaken die te maken hebben met onze kinderen op school. Nu heeft 
onze huidige voorzitter te kennen gegeven graag een stapje terug te doen 
en zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dus bent u die betrokken 
ouder die graag meedenkt over schoolzaken en leiding kan geven aan de 
MR-vergaderingen? Dan zijn we op zoek naar u! We vergaderen 6 keer per 
jaar, normaal op school, maar tijdens de coronamaatregelen vinden de 
vergaderingen via teams plaats. U kunt zich
aanmelden via mrobsdebelhamel@rbobdekempen.nl
Mochten er meer geïnteresseerde ouders zich melden, dan zullen er 
verkiezingen plaatsvinden.

De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter

Even voorstellen
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen: mijn naam is Carolien Popeijus-Licht.
Samen met mijn man en mijn dochter van 8 jaar woon ik vlakbij in Waalre.
Ruim drie jaar geleden heb ik besloten om weer te gaan voor mijn 
droombaan: leerkracht basisonderwijs.

De afgelopen periode heb ik vele invalwerkzaamheden verricht (groep 1 tot 
en met 8) bij diverse scholen. Sinds 1 augustus 2020 ben ik werkzaam voor 
het RBOB, waarvan de afgelopen periode op De Korenbloem te Oirschot in 
groep 4.
Ik vind het leuk om de komende weken bij De Belhamel te mogen werken en 
zal de komende weken vooral groep 7 en af en toe groep 8 begeleiden.
Juf Carolien
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Wist u dat?
• We een eerste opstart hebben gemaakt voor VVE (Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie).
• Piet in onze nieuwsbrief had getypt en er daardoor allemaal foutjes in 
stonden? Dat mag niet Piet!
• Minouk met zwangerschapsverlof is gegaan.
• Emmy ons team nog blijft versterken t/m maart en roostertaken 
gaat oppakken tijdens Minouk haar verlof.
• Dat Sinterklaas heel blij was met de verlanglijstjes
• We heel erg blij waren met de gekregen cadeautjes vanSinterklaas.
• We heel hard groeien op elke locatie binnen IK-OOK.
• Dat ons nieuwe website is gelanceerd op 14 December 2020 www.ik-
ook.nu
• Er voortaan onder aan de nieuwsbrief allerlei leuke foto’s staan


