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

AGENDA
VRIJDAG 11 JUNI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
KATTEBEL 18
MAANDAG 14 JUNI
SCHOOLFOTOGRAAF
14 JUNI T/M 25 JUNI
TOETSWEKEN
ZONDAG 20 JUNI
VADERDAG
VRIJDAG 25 JUNI
KATTEBEL

Donderdag 10 juni is de school telefonisch niet
bereikbaar. Als uw kind deze dag (voor de eerste
keer) afwezig is, neemt de leerkracht contact met u
op. We hopen van harte 11 juni weer normaal
bereikbaar te zijn!

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
SCHOOLFRUIT
Komende week is de laatste week van het
schoolfruit. Dan is het project afgelopen. Vanaf 7
juni brengen de kinderen dus weer elke dag eigen
fruit mee naar school.

HUISVESTING
Momenteel speelt er een hoop op het gebied van
huisvesting.
In de meivakantie zijn de dakdekkers aan de slag
gegaan om de dakrand aan te passen. Hier zaten
dakpannen die los begonnen te raken. Dat is
uiteraard gevaarlijk. Daarnaast was er lood
losgetrokken wat al snel tot lekkage leidt. Dus we
hebben een mooie nieuwe strakke daklijst
gekregen.
Tevens is er een ventilatiemotor in de Belhal
geplaatst.
Daarnaast zijn we bezig met de huisvesting op korte
en lange termijn. We zijn in overleg met de
gemeente over het ruimtegebrek dat we ervaren.

MAANDAG 28 JUNI
VERGADERING OUDERRAAD
WOENSDAG 30 JUNI
VERGADERING
MEDEZEGGENSCHAPS-RAAD
DINSDAG 6 JULI
ZOMERRAPPORT
WOENSDAG 7 JULI
OUDERGESPREKKEN OP
VERZOEK LEERKRACHT OF
OUDER
ADVIESGESPREKKEN GROEP 7
(VERPLICHT)

VRIJDAG 9 JULI
KATTEBEL 20
MAANDAG 12 JULI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 19 JULI
AFSCHEIDSAVOND
FACET GROEP 8 LEERLINGEN
WOENSDAG 21 JULI
VROEGE AVOND MUSICAL
GROEP 7/8 & DAARNA
AFSCHEIDAVOND
GROEP 8 LEERLINGEN
BELHAMEL

DONDERDAG 22 JULI 9.0010.00 UUR
DOORSCHUIFUURTJE
= KENNISMAKEN IN DE NIEUWE
KLAS
VRIJDAG 23 JULI
AFSCHEID SCHOOLVERLATERS
12.00 UUR START
ZOMERVAKANTIE

JARIG
We zijn een openbare school en mogen niet
zomaar kinderen weigeren. Dat past ook niet bij
onze visie. Het leerlingenaantal groeit nog steeds.
Dus zijn we op zoek naar oplossingen voor het
ruimtegebrek.
Momenteel zijn we in overleg met de gemeente aan
het kijken wat de mogelijkheden zijn. We kijken of
we binnen het gebouw aanpassingen kunnen doen
zodat er extra klaslokalen ontstaan en een
personeelskamer. Dit zou dan ín de zomervakantie
moeten gebeuren.
Daarnaast zijn we in overleg over een structurele
oplossing op langer termijn.
CORONAMAATREGELEN
Ik hoop u spoedig te kunnen berichten over nieuwe
versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen die op
school gehanteerd worden. Hierbij is de
medezeggenschapsraad betrokken.
SCHOOLTIJDEN EN OVERBLIJVEN
Momenteel ben ik aan het onderzoeken wat voor
regelingen er binnen de gemeente zijn waar ouders
een beroep op kunnen doen als ze moeite hebben
de kosten van overblijven te betalen.
Daarnaast heb ik volgende week een overleg met
Kids Talent om reacties/ vragen die ouders gesteld
hebben te bespreken.
Vervolgens zetten we, in nauw overleg met de
medezeggenschapsraad, alles op een rijtje en
informeren we u over de uitkomst van de peiling, de
gesprekken, de stemming in de MR en het besluit en
het tijdpad dat we eventueel vervolgens doorlopen.

30 mei
Jaymin
Groep 1-2 A
1 juni
Pleun
Facet bovenbouw
Hanna
Groep 3
10 juni
Ainoa
Facet onderbouw
11 juni
Kayleigh
Groep 4
Kaithlyn
Groep 5

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Schoolfotograaf
Maandag 14 juni komt de schoolfotograaf op
school.
U krijgt nog een schema wanneer de broertjes/
zusjes foto's gemaakt worden.

Tess
Groep 1-2 A

NIEUWS UIT GROEP 1-2 A
Na de meivakantie zijn we
vol enthousiasme gestart met
ons nieuwe thema 'bouwen'.
De eerste 2 weken van dit thema
knutselen en schilderen we een
hijskraan. Op de gang bouwen we
naar hartenlust op onze
eigen bouwplaats. Natuurlijk mag
je alleen maar op de bouwplaats met
een bouwhelm, veiligheidsbril en
lichtgevend hesje.

Met de start hebben we 25 extreme gebouwen bekeken, daarover gepraat en
samen een woordveld gemaakt over wat er allemaal bij thema 'bouwen' komt
kijken. We hebben al lessen gehad over hoe je duplostenen metselt om een
gebouw stevig te maken en buizen aan elkaar vastmaakt. Verder leren we met
grote bewegingen (Schrijfdans) hoe je een huis tekent met krijt en zingen we
'bouw'liedjes. Denk met woordenschat aan woorden als boren, zaag, emmer,
betonmolen, bouwvakker, nijptang, metselaar, huis, buldozer, kraanwagen, flat etc.
De volgende letters komen aan
bod: t van tak, n van nijptang, m
van meten, h van huis, i van
ik/ inrichten/ inbussleutel.
De spelletjes 'meten is weten' en
'bouwenmemory' zijn leuk om te
doen.

Gevonden voorwerpen
Er blijven regelmatig spullen op school liggen. Omdat er nu
geen ouders in school komen, zetten we ze met foto's in De
Kattebel. Als er iets van uw kinderen bij zit, wilt u het dan
op laten halen? Ze liggen komende week uitgestald op het
podium.

KWINK van de week: Hulp nodig?
Zoek een maatje!
Een paar weken geleden hebben we bij Kwink geoefend met ‘Code Help’.
Hierbij leerden we om een ander hulp te geven.
Het is natuurlijk heel handig als anderen altijd zien als jij hulp nodig hebt,
maar dat is niet altijd zo! Gelukkig kun je zelf ook iets doen als je hulp nodig
hebt.
Daar gaat het de komende lessen over: wat jij zélf kan doen als iets niet lukt.
Als jij merkt dat je hulp nodig hebt, kun je bijvoorbeeld een maatje om hulp
vragen. Dat gaan we deze lessen oefenen!
We doen dat met allerlei spelletjes en oefeningen, waarbij we de volgende
vragen stellen:
• Welke hulp heb je nodig?
• Aan wie ga je die hulp vragen?
• Waarom?
• Hoe ga je hulp vragen?
We gaan ontdekken dat hulp vragen niet zwak is,
maar juist heel knap! En dat een ander het meestal
heel leuk vindt als hij of zij om hulp gevraagd wordt.
Iedereen heeft zijn eigen talenten en daar kunnen
we soms heel handig gebruik van maken.
Wie vraag jij de volgende keer om hulp? 😊

KWINK burgerschap: een schone leefomgeving
Van 24 t/m 28 mei is het in Nederland De Week van Burgerschap. Dit jaar
is het thema duurzaamheid en milieu. Dit thema sluit perfect aan bij een
van de Grote Opdrachten voor burgerschapsonderwijs: globalisering.
Voor een aantal kinderen is een gezonde leefomgeving misschien een
vanzelfsprekendheid. Hun afval wordt netjes opgehaald en ze komen veilig
op school. Het is goed dat kinderen beseffen dat die gezonde
leefomgeving iets is waar ze recht op hebben. En dat ze er ook zelf aan
kunnen bijdragen. In de lessen van KWINK burgerschap gaan de kinderen
ontdekken wat zij zelf kunnen doen om goed voor hun leefomgeving te
zorgen.

Inzameling
Wilt u eierdozen voor ons sparen?
We hebben ze binnenkort nodig bij het knutselen.

Mooi in het nieuws
In onderstaand bericht, dat in de media te vinden is, wordt
gesproken over groep 7/8 van De Belhamel. Dit zijn ook de
kinderen van groep 7/8 van Het Facet. We vormen samen één
school, in welke groep je ook zit!
Prachtig gedaan jongens en meisjes!

Peuterprogramma
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Ingekomen post
Sportstuif biedt weer gratis sportuurtjes aan. Zij hebben
ons tijdens de Lockdown fantastisch geholpen en de
kinderen hebben toen enorm genoten van het aanbod.
Op de poster hieronder ziet u hoe kinderen aangemeld
kunnen worden.

