
AGENDA

MAANDAG 28 JUNI
VERGADERING OUDERRAAD

WOENSDAG 30 JUNI
VERGADERING
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

DINSDAG 6 JULI
ZOMERRAPPORT MEE

WOENSDAG 7 JULI
OUDERGESPREKKEN OP
VERZOEK 
LEERKRACHT OF OUDER(S)
GROEP 8 NIET.

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
AFSCHEIDsAVOND
GROEP 8 LEERLINGEN
BELHAMEL

DONDERDAG 22 JULI
9.00-10.00 UUR
DOORSCHUIFUURTJE
= KENNISMAKEN IN 
DE NIEUWE KLAS

VRIJDAG 23 JULI
11.30 UUR AFSCHEID 
SCHOOLVERLATERS
12.00 UUR START
ZOMERVAKANTIE
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Sportweek
Wat veel stralende kindergezichten heb ik deze 
week gezien. Elke ochtend werd er gedanst op 
het schoolplein onder leiding van vier zeer 
gemotiveerde eerstejaars studenten 
Sportkunde van de Fontys. Daarnaast waren er 
vele leuke sportieve activiteiten. Wat een plezier 
hadden de kinderen. We hebben genoten!
Hartelijk bedankt Anouk, Pano, Pepijn en Niels 
namens ons allemaal.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

26 juni
Amir
Groep 5

28 juni
Jonas
Groep 1-2 B
Kasper
Groep 3

29 juni 
Vince
Facet 2
Kaithlyn
Groep 1-2 B

3 juli
Luca
Groep 6

5 juli 
Inia
Groep 8

6 juli
Daniëlle
Groep 1-2 B

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Uitnodiging oudergesprekken
Als het goed is, heeft u vandaag een mail gekregen 
over de komende oudergesprekken met een link 
waarmee u zich kunt aanmelden als u behoefte heeft 
om n.a.v. het rapport in gesprek te gaan met de 
leerkracht. Dit is deze ronde dus zeker niet 
verplicht!!
De gesprekken kunnen gelukkig weer op 
school gehouden worden. Ouders van groep 8 
krijgen geen uitnodiging. Indien de leerkracht een 
gesprek met u wil wordt u daarvoor tijdig op de 
hoogte gebracht. Ouders van onderbouw van Het 
Facet hebben een speciale mail van de leerkrachten 
ontvangen zonder link.

Versoepelingen Coronamaatregelen
Gelukkig gelden er ook voor basisscholen 
versoepelingen vanaf morgen.
Er hoeven in de schoolomgeving en in de school geen 
mondkapjes meer gedragen te worden, mits er 1,5 
meter afstand wordt gehouden tussen 
volwassenen.
De klassen hoeven ook binnen niet meer gescheiden
te blijven van elkaar.
Het team mag na schooltijd weer op school 
vergaderen en oudergesprekken mogen weer op 
school. Woensdag zullen we de maatregelen in de 
medezeggenschapsraad bespreken en mochten 
er nog aanvullende besluiten genomen worden zal ik 
u hier uiteraard over informeren.
Binnenkort zullen we kijken wat mogelijk is qua 
afscheid van groep 8.
Elders in deze Kattebel vindt u nogmaals het 
overzicht wanneer kinderen wel en niet naar school 
mogen.

Terugblik studiedag 11 juni 2021
Deze studiedag hebben we het document besproken 
waarin de werkwijze is vastgelegd t.a.v. het 
begrijpend lezen op onze school. We hebben de 
uitkomst van een personeelstevredenheidspeiling 
besproken met elkaar. Het schooljaar qua 
schoolontwikkeling hebben we geëvalueerd. O.a. 
deze evaluatie neem ik mee in de plannen voor het 
volgend schooljaar.
Het team heeft een mening kunnen geven hoe we 
verder gaan na de coronaperiode qua ouders in de 
school 's ochtends vroeg. Dit wordt tevens besproken 
in de komende vergadering met de 
medezeggenschapsraad.



KWINK van de week: Organiseren doe je 
samen!
Het schooljaar is bijna afgelopen en de fase van afscheid nemen 
breekt aan. Aandacht voor een goede afsluiting is in deze fase 
belangrijk. In de afgelopen achttien Kwink-lessen hebben de 
kinderen gewerkt aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met 
name ín de klas. Komende weken gaan de kinderen dit in 
praktijk brengen door met elkaar een activiteit te gaan 
organiseren. Buiten de klas, in een vrijere situatie, kan het 
samenwerken lastiger zijn. Kinderen die weten hoe belangrijk 
samenwerking is voor de positieve sfeer in de groep, zullen 
gebruikmaken van (sociale) vaardigheden die dit ondersteunen, 
zoals oog hebben voor anderen, omgaan met verschillende 
ideeën en je rol in de groep durven te nemen. Hiermee gaan we 
oefenen!

KWINK Burgerschap: Bij ons thuis
Alle kinderen verschillen van elkaar. Ieder kind is opgegroeid in 
een eigen gezin en heeft daardoor een andere achtergrond. Dit 
nemen de kinderen mee de klas in. De opvoeding en 
gezinssituatie kan namelijk van invloed zijn op het doen en laten 
van het kind op school en in de samenleving. In deze les 
ontdekken de kinderen hoe hun gezin ze als persoon beïnvloedt, 
om zo zichzelf en ook de ander beter te begrijpen.



NIEUWS UIT GROEP 4

Bewegend leren, dat is wat we in groep 4 heel graag doen. Het liefst 

een aantal keer per week. Tijdens bewegend leren zitten we niet braaf op 
onze stoelen met een boek op tafel, nee, dan gaan we lekker naar buiten 
of gaan we kriskras door de klas.

Je kunt bewegend leren met elk vak doen. Met rekenen, taal, begrijpend 
lezen en lezen. Het lijkt net of we gewoon aan het spelen zijn, maar we leren 
toch echt heel veel.



Sportweek

Deze week was het de week van het sporten. De hele week zijn er 4 
studenten van de Fontys Hogeschool bij ons op school geweest om met ons 
samen te bewegen. Elke dag zijn we begonnen met een dans op het 
schoolplein. Maar ze hebben ons ook voorlichting gegeven over gezond eten 
en het belang van bewegen.



Schoolplein onkruid wieden

Wij zijn op zoek naar ouders, opa, oma’s, die met een paar kinderen 
onkruid willen wieden in de tuinen op het schoolplein.
Op de volgende momenten willen we dit gaan doen:

- dinsdagmiddag 29 juni
- woensdagochtend 30 juni
- donderdagochtend 1 juli

- vrijdag 2 juli
Graag even doorgeven aan Anouk (moeder Jelle en Kasper), juf Ilona, juf 
Jacqueline of juf Pauline via:
Ilonaschungel@rbobdekempen.nl
Paulinebisseling@rbobdekempen.nl

MR vergadering 18 mei

Ilona Schungel heeft de ouder enquête overblijf toegelicht.
De ouders van de MR staan er minder negatief in dan dat sommige 
reacties waren in de enquête. De leerkrachten zijn er ook van 
geschrokken. Uitgezocht wordt hoe we rekening kunnen houden met de 
gezinnen die wat minder te besteden hebben.

PMR vanuit het team
- Gaby van Gerwen is gestart met het programma Dapper Bewegen 
vanuit de Coronasubsidie die school heeft aangevraagd en toegekend 
heeft gekregen.
- Beide groepen 8 zijn op kamp geweest. De kinderen van Het Facet 
hebben een mooie dag gehad in het bos en heerlijk afgesloten met een 
gourmet op school. De kinderen van De Belhamel hebben o.a. gekanood 
en geslapen op school.
- Het oefenen van beide musicals zijn in volle gang. Het Facet zal hun 
optreden verzorgen op maandag 19 juli en De Belhamel op dinsdag 20 
juli. De locatie is op school.
- De uitslag van de Eindtoets was uitgesteld, ouders zijn geïnformeerd.
- De leerlingenraad is tevreden over het toiletgebruik. Het is nu beter 
geregeld. Het groene schoolplein wordt later besproken.

Directie
- Op het dak zijn werkzaamheden geweest. De dakpannen worden 
weggehaald en vervangen voor een dakrand. Dit is veiliger.
- Directie en gemeente zijn in overleg over de vorderingen rondom de 
huisvesting.

mailto:Ilonaschungel@rbobdekempen.nl
mailto:Paulinebisseling@rbobdekempen.nl


Personeel heeft allemaal een doos met zelftesten gekregen. Advies is om 
2x per week te testen. Alleen als je geen klachten hebt. Anders moet je 
gewoon bij de GGD een sneltest doen.

Oudertevredenheidspeiling
De school scoort gemiddeld hoger dan andere scholen. Er is wel een flink 
verschil tussen onderbouw en bovenbouw. De leerkrachten van groep 1/2 
gaan hier naar kijken.
De verkeersveiligheid rond de school scoort laag. Er zijn al wat acties 
opgezet. De taxi's zetten de kinderen voortaan aan de andere kant af. 
Pauline vd Berg (ouder en lid MR) gaat hier naar kijken en meedenken.
Tevredenheid kinderen op gebied van rekenen en taal is achteruit gegaan 
op de Leerling tevredenheidspeiling (LTP.) Dit is in de leerlingenraad 
besproken. Waar komt dit door? Het is (nog) niet helemaal duidelijk.

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
- Slob gelden, vanuit het rijk is er een Menukeuze gemaakt.
- De school in Borkel en Schaft moet openbaar worden en wordt dus 
overgenomen door RBOB De Kempen.
- vervangingsbeleid; kleine scholen worden hierin benadeeld. En geen 
vervanging voor onderwijsassistenten.

Dieneke heeft de Menukeuze toegelicht. De scan is besproken in het 
team. De MR geeft instemming op dit plan. De Data is gedeeld, daarna 
Duiden, Doelen en plannen.
Gemeente wil bijdragen in het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede 
taal). Gemeente is betrokken bij maken van de plannen.

Namens de MR,
Juf Helen

Nieuwe fietsen

We hebben nieuwe fietsen gekregen. We zijn supertrots!
Hier staan we in de file voor het rode stoplicht.



Prowise –Google Workspace

Zoals u wellicht weet werken wij met Prowise. Zij maken veel gebruik van 
Google Workspace.
Google Workspace is afgelopen weken veel in het nieuws geweest. 
Prowise komt met onderstaand statement.

Vorige week kwam naar buiten dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
kritisch is over het gebruik van Google Workspace door 
onderwijsinstellingen.

Uiteraard volgt Prowise dit nieuws op de voet en staan we in nauw 
contact met Google en alle betrokken partijen. De overheid en 
vertegenwoordigers uit het onderwijs gaan deze week wederom met 
Google om tafel om te bekijken hoe de lopende issues kunnen worden 
opgelost. Google dient hierin op korte termijn de nodige actie te nemen.
Prowise handelt uiteraard conform wet- en regelgeving. Verder werken 
we met eigen servers in Nederland, zijn we Privacy Verified-gecertificeerd 
en beloond met de ISO 27001- en 9001-certificeringen. Zo weet je zeker 
dat alle data en gebruikersinformatie binnen Prowise GO altijd veilig 
verwerkt wordt en niet wordt vermarkt of gedeeld met externe 
partijen.Prowise GO blijft dus een veilige leeromgeving bieden. Hierin is 
niets veranderd. De geconstateerde issues spelen zich af in de Google 
Workspace omgeving en hebben geen betrekking op Prowise-diensten.

Wij als school hebben het volste vertrouwen in de zorgvuldigheid van 
Prowise.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij juf Helen Sweere, 
naast leerkracht groep 4 ook ICT-er van de school.
helensweere@rbobdekempen.nl

Groet juf Helen

mailto:helensweere@rbobdekempen.nl


Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege 
achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie 
extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de 
luie strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de 
zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je leerlingen downloaden simpelweg de 
leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de online 
Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
•Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
•10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
•Elk boek drie weken lenen
•Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
•Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
•Toegang tot duizenden jeugdtitels
•Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
•Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.

Voorkom terugval

Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze 
hoeven niet speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te 
sluiten. Zo komen ze ontspannen en belezen weer terug op school en voorkom 
je een terugval in het AVI-niveau. Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van de 
bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze zomer door te kunnen lezen.

Jeugdbibliotheek.nl

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D85rm8vv3ngqqipvz8%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7Cyolandakolkman%40rbobdekempen.nl%7C278c40d94490438b0c7b08d930c651b7%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637594450589163262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jHlk8mz98Vuj1LKFZVt6yfAZRCtpHmstnG3QEjhZ7vk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D85rm8vv3ngqqipvz8%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7Cyolandakolkman%40rbobdekempen.nl%7C278c40d94490438b0c7b08d930c651b7%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637594450589173215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=18cKpQwth2Dv%2B%2Bg54sKLsofr4WdfsY%2Fd%2BvPP8GkgJlg%3D&reserved=0


Oproep overblijfkracht op dinsdag en vrijdag voor 
het grote schoolplein groep 3 t/m 8

Beste ouder/ verzorger,

We zijn wegens uitval van onze tweede overblijfouder op 
vrijdagmiddag haastig op zoek naar een overblijfouder. Het is van 
12.15 uur tot 12.45 uur op het grote plein.
Liefst elke vrijdag minimaal tot aan de zomervakantie, maar als je 
een enkele keer kunt, zijn we ook al erg geholpen.

Ook op dinsdagmiddag 20 juni zoeken we nog een tweede 
overblijfouder voor op het grote plein.

Graag aanmelden bij hellenvangriensven@rbobdekempen.nl

Alvast bedankt !!!!

Groet juf Hellen, leerkracht Facet middenbouw

mailto:hellenvangriensven@rbobdekempen.nl


Wel of niet naar school?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 
• als ze af en toe hoesten; 
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder 
koorts of benauwdheid. 

Zij moeten thuisblijven als: 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn); 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is 
en/of (meer dan incidenteel) hoest. 
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
infectie; 
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij 
COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het 
huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 
infectie. 

Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen 
klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar 
school. 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 
24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde 
milde klachten hebben, mogen ook weer naar school. 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn), 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook 
sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins 
ernstig ziek is, 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest 
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, 
zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.


