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AGENDA
DINSDAG 2 FEBRUARI
WINTERRAPPORT

DONDERDAG 4 FEBRUARI
OUDERGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 8 ONLINE
DINSDAG 9 FEBRUARI
OUDERGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 8 ONLINE
VRIJDAG 12 FEBRUARI
CARNAVALSACTIVITEITEN
IN DE KLAS, mits de
school weer open is....
ALLE KINDEREN
12.00 UUR VRIJ

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Wordt onze meneer Jan de vrijwilliger van het
jaar in Valkenswaard?

Wij hebben onze vrijwillige conciërge, meneer Jan
van Kemenade genomineerd voor vrijwilliger van
het jaar voor de gemeente Valkenswaard.
Donderdagochtend is hij thuis in het zonnetje
gezet.
Meneer Jan heeft afgelopen jaar de respectabele
leeftijd van 70 jaar bereikt. Twee ochtenden in de
week staat hij, als het geen lockdown is, voor
iedereen in de school klaar. Hij is 's ochtends al
vroeg aanwezig om te zorgen dat de leerkrachten
voor de lessen beginnen, samen van een kop
koffie/ thee kunnen genieten. Hij heeft aandacht
voor de kinderen met een pijntje, droogt tranen
en plakt pleisters. Daarnaast is hij veel buiten te
vinden om het schoolterrein netjes te maken en te
houden. Hij knapt allerhande klusjes op zoals
kapotte stoelen maken, ophangen
van kunstwerken die kinderen hebben gemaakt,
gootsteen ontstoppen, kopieerwerk
verrichten , vaatwassers vullen, enz. enz.

MAANDAG
15 FEBRUARI T/M
VRIJDAG 19 FEBRUARI
VOORJAARSVAKANTIE

MAANDAG 22 FEBRUARI
STUDIEDAG,
ALLE KINDEREN VRIJ

Als het Carnaval is op school komt
meneer Jan verkleed en als het
eindejaarsdiner voor de kinderen
wordt gehouden, komt meneer
Jan keurig in pak met strikje.
De kinderen en leerkrachten genieten van het plezier
dat meneer Jan heeft. We hopen dat hij in goede
gezondheid nog lange tijd bij ons op school is en wij
van zijn hulp gebruik kunnen maken. Ook onze
nieuwe conciërge meneer Kees is blij met de
ondersteuning van meneer Jan.
Wij zijn blij dat we deze bescheiden man eens
hebben kunnen verrassen.
Rapportgesprekken
Donderdag 28 januari is er een mail verstuurd over
de komende rapportgesprekken. Houd s.v.p. goed in
de gaten dat u zichzelf hiervoor via het programma
Schoolgesprek dient aan te melden (uiterlijk dit
weekend).
Huisvestingsaanvraag
Er is bij gemeente een huisvestingsaanvraag gedaan
voor twee leslokalen, als gevolg daarvan zal er een
verbouwing plaats gaan vinden. We zijn met
de gemeente in overleg over hoe dit z.s.m. te
realiseren
is.
Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Even voorstellen, nieuwe leerkracht
groep 3 (ter vervanging van juf Fieke die met
ingang van de carnavalsvakantie met
zwangerschapsverlof gaat)

Graag stel ik me even aan u voor!
Sinds een paar weken ben ik op De Belhamel
werkzaam in de noodopvang.
Als juf Fieke straks van haar zwangerschapsverlof
gaat genieten, zal ik op woensdag, donderdag en
vrijdag in groep 3 les gaan geven.
Voordat ik op De Belhamel kwam, ben ik anderhalf
jaar werkzaam geweest als vervangster op
verschillende scholen bij RBOB De Kempen. Ik heb
lange en kortdurende vervangingen gedaan.
Voordat ik als vervangster ging werken voor RBOB
De Kempen, ben ik achttien jaar bij een andere
stichting werkzaam geweest als groepsleerkracht in
voornamelijk groep 1/2.
Naast mijn werk op De Belhamel, volg ik een
opleiding aan de kunstacademie waarvoor ik één
dag in de week zelf naar school ga.
Ik heb er zin in om met groep 3 aan de slag te gaan!
Groetjes juf Kim de Groot

JARIG

30 januari
Ilse
Groep 4
6 februari
Leyla
Groep 5
8 februari
Roan
Groep 1-2 A
9 februari
Ilayza
Groep 3
Chloë
Groep 1-2 A
11 februari
Hana
Groep 6

Even voorstellen, nieuwe leerkracht groep 7/8
(ter vervanging van juf Anouk die met zwangerschapsverlof
gaat met ingang van de carnavalsvakantie)

Ik ben Richard van den Hurk. Geboren en opgegroeid in Mierlo en
inmiddels zo’n 25 jaar woonachtig in Eersel. Daar woon ik met Marja, onze
jongste dochter Pien en Puk de hond in een gezellig huisje. Onze oudste
dochter Janne zit inmiddels al enkele jaren op kamers in Maastricht. Vanaf
1991 ben ik leerkracht en heb voor alle groepen gestaan, van kleuters tot
en met groep 8. Elk jaar vind ik weer nieuwe dingen in het onderwijs
die mij enorm boeien. Immers uitgeleerd ben je nooit. Ik ben ervan
overtuigd dat de overstap naar de Belhamel weer heel wat moois gaat
opleveren.
Sporten doe ik erg graag. Vroeger heb ik fanatiek gevoetbald bij Mifano en
ONDO. Tegenwoordig doe ik veel aan mountainbiken en hardlopen. In de
zomer komt daar zo nu en dan de wielrenfiets bij. Ik durf best
te verklappen dat ik supporter ben van Helmond Sport. Niet de beste
voetbalclub, maar wel een heel gezellige.
Houtbewerking en andere technische klussen doe ik erg graag. Vooral het
opknappen van oude meubeltjes en gammele fietsen. In mijn jeugd heb ik
heel veel getekend en geschilderd en het staat op mijn bucketlist dat ik
ooit een prentenboek ga maken. Het spreekt vanzelf dat ik het enorm leuk
en belangrijk vind om handvaardigheid, tekenen en techniek te geven. Dat
geldt ook voor muziek. Muziek gaat als een rode draad door mijn leven. Al
vanaf mijn puberjaren ga ik graag naar optredens van vooral beginnende
bandjes die eigen muziek maken. Zelf speel ik gitaar en basgitaar. Het mag
niet veel naam hebben, maar het is goed genoeg om te repeteren in
ons eigen bandje. Helaas ligt dat door alle coronaperikelen al een heel jaar
stil. Gelukkig kan ik op school mijn muzikale ei goed kwijt. Het zou zo maar
kunnen zijn dat uw kind u nog gaat verrassen wanneer thuis het
clublied van Helmond Sport wordt gezongen. We zullen het gaan zien.
Groeten, Meester Richard

NIEUWS UIT GROEP 1-2 B

Letters en cijfers

Hierbij ziet u het aanbod van de letters en de cijfers voor de komende periode in
groep ½. Het werkt goed als u het hier thuis ook met uw kleuter over heeft. Zoek
bijvoorbeeld voorwerpen die beginnen met de klank die bij de letter hoort.

KWINK nieuws

Veel leerkrachten (én ouders) merken dat kinderen naast hun opdrachten
voor rekenen, taal, lezen enz. ook behoefte hebben aan ontspanning
tussendoor. Even iets anders doen. Iets geks en verrassends. Zo laden ze zich
weer op en kunnen ze met nieuwe energie en concentratie aan het werk.
Durf jij de opdrachten van deze 'maak-er-thuis-een-feestje-van-poster' uit te
voeren?!

Samenvatting MR vergadering 07-01-2021
Overblijven/schooltijden
Bij dit punt zijn Ilona en Hellen v.G. aanwezig. Eerste concept van een
vragenlijst voor ouders besproken.
Tussenevaluatie MR
Ralf geeft aan te willen stoppen als voorzitter. Er worden nieuwe verkiezing
uitgeschreven voor een MR voorzitter.
Huisvesting: Dieneke heeft contact met de gemeente in verband met
huisvestingsplannen.
Een nieuwe methode voor spelling wordt voorgesteld
Er is een nieuwe, aparte website Het Facet in de lucht (www.het-facet.nl)

Huidige situatie in lockdown besproken. Ouders en leerkrachten zijn over
het algemeen tevreden. Het is nu beter georganiseerd dan bij de eerste
lockdown. Er zijn nu meer kinderen op school aanwezig.
Binnenkomst van de kleuters is aangepast. Ze kunnen nu meteen naar
binnen gaan.
Traktatiebeleid als punt ingebracht door leerlingenraad. Punt komt
volgende vergadering terug in combinatie met gezonde school beleid.
Het vakantierooster is besproken en in principe goedgekeurd. Met
betrekking tot de extra week meivakantie sluiten we aan bij WereDi

In verband met afwezigheid van Roel hebben we besproken hoe we ervoor
kunnen zorgen dat we de informatie van de GMR ontvangen. Anne heeft
interesse om als toehoorder aan te sluiten.

Ingekomen berichten
Valkenswaard Oog voor Iedereen
www.valkenswaardoogvooriedereen.nl
Heb oog voor anderen, help elkaar en vraag om hulp als dat nodig is.
Deze website helpt je daarbij. Met verhalen over mensen en met
informatie over hulp die u bijvoorbeeld vindt via de Sociale kaart, de
Welzijnswijzer en informatie op de website van de gemeente Valkenswaard.
Maar ook met handige hulpmiddelen zoals de Netwerkkaart. Het is heel
gewoon dat we een ander om hulp vragen en het is ook heel gewoon dat we
elkaar als buren, vrienden, bekenden en professionals helpen. Daar geloven
we in, in Valkenswaard.

Nieuwsbrief Bibliotheek De Kempen
Tip van de Lees-/Mediaconsulent van de Bibliotheek: Creatief begrijpend lezen
Begrijpend lezen. De meeste kinderen zijn er niet dol op. Cup Cakes
daarentegen, gaan er bij ieder kind wel in. Deze kerstvakantie genoten een hoop
kinderen van de CupCakeCup die werd uitgezonden bij Zapp op NPO 3. Als Lees/Mediaconsulent én moeder, zijn mijn dochter en ik daarna enthousiast aan de
slag gegaan met bakken. Dit soort initiatieven zijn een mooie manier om
begrijpend lezen leuk te maken. Door kinderen de recepten goed te laten lezen
en zelf te laten uitvoeren werken ze zonder dat ze het doorhebben aan
begrijpend lezen. Wie wil zo niet leren begrijpend lezen? En het resultaat is
(hopelijk) nog lekker ook! Daarnaast zijn er ook een heleboel leuke kinderboeken
geschreven over dit thema. Leuke e-books tips vind je hier:
www.bibliotheekdekempen.nl/speciaal-voor/jeugd-6-12-jaar. Zo kun je gelijk aan
de slag!
Op de site van zapp kun je de uitzendingen terugkijken en de recepten nalezen:
www.zapp.nl/programmas/cupcakecup

Tip van de Bibliotheek: Masterclass voor ouders van kinderen met autisme of
AD(H)D
Op maandag 8 februari biedt de Bibliotheek een gratis online masterclass aan
voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D. Deze masterclass wordt
gegeven door Nicole Hoogenboom, als geen ander weet ze hoe het als kind, of
als ouder, is om te leven met autisme of AD(H)D. Inmiddels is ze gespecialiseerd
coach op dit gebied. Tijdens deze masterclass deelt ze haar kennis en geeft
praktische tips.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden: https://kempen.opshop.nl/592/gratis-online-masterclass-voor-ouders-van-kinderen-met-autismeof-adhd

Tip van de Bibliotheek: Dokter Leesplezier gaat online!
Misschien ken je Dokter leesplezier al? Kinderen, ouders en leerkrachten
zijn hier van harte welkom voor vragen en tips op het gebied van
(voor)lezen, leesproblemen, hulp bij het kiezen van het juiste (digitale)
boek en persoonlijk leesadvies. Vanwege Corona is een normaal bezoek
aan Dokter Leesplezier in de Bibliotheek niet mogelijk, maar goed nieuws:
we gaan online! Heb je een vraag, lukt het lezen thuis niet goed, of kun je
het juiste boek maar niet vinden? Meld je dan aan! Het is gratis. Kijk op:
https://kempen.op-shop.nl/594/dokter-leesplezier-online-spreekuur

Tip van de Bibliotheek: Het Middagprogramma
Het bij de les houden van kinderen tijdens thuisonderwijs kan al een hele
uitdaging zijn, laat staan dat er dan voor het middaggedeelte ook nog een
leuke en leerzame invulling bedacht moet worden. Daarvoor is het er nu
'Het Middagprogramma van Heutink'. Online kunnen kinderen aan de slag
met maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer, samen met gave
gasten. Niks moet, alles mag. Dit leerzame programma bestaat uit
korte, krachtige activiteitenblokken van maximaal 15 minuten. Lees hier
meer: https://content-hg.heutink.nl/website/digitale_flyer_3.pdf

Via onderstaande link kunt u de Educatieve Nieuwsbrief ook online
bekijken.
https://mailchi.mp/bibliotheekdekempen/educatie-nieuwsbriefjanuari2020

