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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
26 JULI
START ZOMERVAKANTIE
6 SEPTEMBER
START NIEUWE SCHOOLJAAR
10 SEPTEMBER
NIEUWE KATTEBEL
16 SEPTEMBER
INFORMATIEAVOND
19:00u gr 3/4 –gr 7/8
20:00u gezamenlijk
20:45u gr 1/2 – 5/6 –Facet

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Het schooljaar zit erop! De tafels zijn gepoetst, de
klassen opgeruimd, groep 7/8, groep 4 en kantoren zijn
leeg gemaakt voor de verbouwing, etc, etc.
Wat een bijzondere week hebben we achter de rug.
Maandag keken we naar de musical van Het Facet.
Dinsdag stond er een ijscokar bij het plein en kreeg
iedereen een heerlijk ijsje van De Ouderraad. Wat een
leuke verrassing.
Woensdag keken we naar de musical van groep 7/8 en
was er 's middags een voorstelling voor de grootouders
of anderen die de kinderen zelf hadden uitgenodigd.
's Avonds was de voorstelling voor de ouders van groep
7/8 en aansluitend de afscheidsavond voor groep 8.
Donderdag gingen alle kinderen kennismaken met hun
nieuwe juf of meester en de klasgenoten.
De schoolverlaters van groep 8 en Het Facet
zijn donderdagmiddag allemaal nog lekker gaan
zwemmen samen met meester Richard in de De Wedert.
Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat meester
Richard van de glijbaan ging. De ouderraad had ook de
lunch verzorgd.

20-21 SEPTEMBER
STUDIEDAGEN ALLEEN voor
HET FACET! KINDEREN VAN
HET FACET ZIJN VRIJ.
REGULIERE BELHAMEL
GEWOON LES
5 OKTOBER
STUDIEDAG, ALLE KINDEREN
VRIJ

Vandaag hebben we de schoolverlaters van groep 8, Belhamel en Facet,
uitgezwaaid!
Dag Kjell, Luke, Niels, Brianne, Jilano, Keamon, Iris, Faye, Anouk,
Sabrina, Inia. Het ga jullie goed! Kom nog eens langs voor een praatje!
Personeel
Vacature Facet
De vakantie gaat beginnen maar we hebben ons team helaas nog niet
compleet. We hebben een vacature open staan voor Het Facet, helaas is
daar de eerste keer geen reactie op gekomen. De vacature is nu opnieuw
uitgezet en we hopen dat we toch een geschikte kandidaat vinden.
Juf Tanja (die de afgelopen periode al aan het vervangen was bij Het Facet)
blijft voorlopig op donderdag bij ons in de onderbouw van Het Facet, die
volgend schooljaar Het Facet A heet. Groep 7 van Het Facet heet dan Facet
B en groep 8 van Het Facet noemen we dan Facet C.
Juf Ellen bijna hersteld
Onze ondersteuningscoordinator op de reguliere Belhamel, juf Ellen is bijna
hersteld van een licht hartinfarct. Na de vakantie neemt zij haar taken weer
op en richten juf Ilona en juf Pauline zich weer op hun eigenlijke werk bij
Het Facet. Juf Ilona en juf Pauline dank ik heel hartelijk voor de steun en
alle werkzaamheden die ze hebben verricht.
Tussenschoolse opvang (overblijven)
Tot de kerstvakantie gaan we door met de huidige manier van overblijven
en blijven de schooltijden ongewijzigd. Na de kerstvakantie stoppen we
hiermee. Vanaf dan gaat Kids Talent bij ons het overblijven verzorgen.
Vorige week hebben we nog een gesprek gehad samen met de
medezeggenschapsraad en dat heeft een goed beeld gegeven van wat we
mogen verwachten. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze
wijziging.
We hebben vier jaar lang geprobeerd voldoende ouders te krijgen om het
overblijven goed te organiseren. In de medezeggenschapsraad is hier
veelvuldig over gesproken en we hebben heel veel oproepen gedaan voor
meer overblijfkrachten. Soms ging dat een tijd heel goed, dan weer was er
structureel te kort aan overblijfkrachten of incidenteel waardoor ik niet aan
de CAO van leerkrachten kon voldoen. Daarnaast is het regelen en betalen
van verklaringen omtrent gedrag, die elke overblijfkracht eigenlijk behoort
te hebben en betalen van steeds nieuw speelmateriaal een probleem
omdat dit van ons onderwijsbudget (leermiddelen) moet.
Leerkrachten zijn van goede wil en dragen graag een steentje bij. Het is ook
belangrijk dat zij in de pauze kunnen opladen om ook 's middags weer vol
energie les te kunnen geven. We begrijpen heel goed dat veel ouders
werken of te ver weg wonen om structureel te helpen bij het overblijven.
We zijn enorm blij met de ouders die helpen met het overblijven en het was
heel fijn dat de medezeggenschapsraad en de ouderraad, de vaste
overblijfkrachten afgelopen week heeft bedankt namens alle ouders!
Gelukkig is het overblijfrooster voor de eerste helft van het komend
schooljaar al weer grotendeels ingevuld.

JARIG

In het nieuwe schooljaar gaan we u samen
met Kids Talent uiteraard goed informeren over de nieuwe
werkwijze en hoe u uw kind kunt aanmelden. Ouders die het
financieel lastig hebben maar wel gebruik moeten maken van
het overblijven kunnen zich melden bij Stichting Leergeld. Zij
hebben bij mij aangegeven hier iets in te kunnen betekenen.
Bij verandering denken mensen als eerste vaak aan wat ze
kwijt raken, ik hoop dat we in het nieuwe kalenderjaar ervaren
dat we extra kwaliteit in school hebben gekregen.
Schoolgids
De schoolgids is nagenoeg klaar en verschijnt binnenkort op
de website van de school. Er staan ook weer nieuwe foto's in
en veel nieuwe informatie over de school, dus ik raad u aan
om deze in de vakantie eens door te lezen. Dan bent u weer
goed op de hoogte.
Het vakantierooster dat verderop in deze Kattebel staat kunt u
straks ook op de website vinden.
Vakantie
Het was een heftig schooljaar en ik hoop van harte dat we
volgend schooljaar met minder coronamaatregelen te maken
hebben zodat we u weer vaker in school mogen ontvangen.
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen, uw betrokkenheid en
hulp in het afgelopen schooljaar. Ook uw hulp tijdens het
thuisonderwijs hebben we zeer op prijs gesteld. Laten we
hopen dat dat de laatste keer was. Ik ben blij dat wij de
afgelopen tijd geen klassen hebben gehad die in quarantaine
moesten. We zijn heel vaak net goed weg gekomen want het
is een aantal keren zeer spannend geweest.
We gaan nu lekker vakantie houden. Of je nu
naar België, Noorwegen, Italië, de Nederlandse kust gaat of
lekker in eigen achtertuin of op het balkon blijft, ik wens u en
uw kind(eren) een heel fijne en ontspannen tijd toe.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

31 Juli
Ahmed
Groep 1-2 B
1 augustus
Dylan
Groep 1-2 A
10 augustus
Emma en Sophie
Groep 5
20 augustus
Ties
Groep 1-2 B
21 augustus
Maha
Groep 1-2 A
22 augustus
Pedro
Groep 1-2 B
28 augustus
Julian
Groep 1-2 A
29 augustus
Guus
Groep 1-2 B
4 september
Ivar
Groep 3
5 september
Finn
Groep 1-2 A
7 september
Bradley
Groep 4

VAKANTIE EN STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR

Herfstvakantie

25-10-2021 t/m 29-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

28-02-2022 t/m 04-03-2022

Lang Paasweekend
2de Paasdag

15-04-2022 (studiedag)
18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 en 27-05-2022

2de Pinksterdag

06-06-2022
07-06-2022 (studiedag)

Alléén groep 1 t/m 4
Kamp groep 8

08-06-2022 t/m 10-06-2022

Zomervakantie

25-07-2022 t/m 02-09-2022

STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR

Maandag 20-09-2021

alléén voor het Facet (Belhamel naar school)

Dinsdag

21-09-2021

alléén voor het Facet (Belhamel naar school)

Dinsdag

05-10-2021

alle kinderen vrij

Woensdag 01-12-2021

alléén voor de Belhamel (Facet naar school)

Vrijdag

alle kinderen vrij

24-12-2021

Maandag 31-01-2022

alléén voor de Belhamel (Facet naar school)

Vrijdag

15-04-2022

alle kinderen vrij

Dinsdag 07-06-2022

alle kinderen vrij

Donderdag 14-07-2022

alle kinderen vrij

Extra vrije middagen voor groepen 5 t/m 8
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Vrijdagmiddag

22-10-2021

Vrijdagmiddag

03-12-2021

Donderdagmiddag
Eindejaarsviering

23-12-2021 14.00 uur

Vrijdagmiddag

25-02-2022

Vrijdagmiddag

22-04-2022

Vrijdagmiddag

22-07-2022

NOTEERT U DEZE DAGEN ALVAST GOED
IN UW AGENDA?

Vakleerkracht Muziek
Doordat we NPO gelden ontvangen voor het oplossen van de
coronaproblemen, die hier en daar zijn ontstaan, is het ons gelukt een
vakleerkracht muziek in te zetten komend schooljaar. Muziek is goed
voor de hersenontwikkeling bij kinderen, het is goed voor hun
welbevinden, het is goed voor een gevoel van saamhorigheid in de
klas en het is belangrijk voor de brede ontwikkeling van de
kinderen. Op dinsdag komt volgend schooljaar vanuit CMD (Centrum
voor Muziek en Dans in Valkenswaard ) juf Puk van Hout muzieklessen
geven in alle groepen. Ze start in de tweede lesweek van het nieuwe
schooljaar.

Gymrooster
We hebben wat aanpassingen
gedaan in het gymrooster.
Het Fact gaat voortaan twee keer
per week een uur gymmen. Dit is
op maandagmiddag en
donderdagmiddag.
Op donderdag worden de
gymlessen gegeven door juf Ilse
en op maandag door de Facet
leerkrachten.
Op maandagmiddag gymmen:
• Groep 5/6
• Groep 7/8
Op donderdagmiddag gymmen:
• Groep 3
• Groep 4
De gymles in groep 5/6 wordt
gegeven door juf Fieke omdat juf
Heleen geen gymbevoegdheid
heeft. Juf Heleen draait deze
middag mee in het circuit van
groep 3 en 4.
Controleert u of de gymkleren en
schoenen nog passen?

De bieb in de vakantie
Om het lezen in de vakantie te stimuleren heeft ieder kind een kaartje mee
gekregen. Met deze kaart kunnen de kinderen boeken lenen in de bieb bij de
Hofnar. Als ze de kaart mee brengen krijgen ze een stempel in het oranje vakje.
Als ze vijf keer een boek hebben geleend is de kaart vol.
Met een volle kaart krijgen ze gratis een ijsje bij een van de bedrijven die op de
achterkant staan vermeld

Juf Elein is oma geworden van kleinzoon Jax
Van harte gefeliciteerd en veel geluk
gewenst!

"Over de kop...." De musical van groep 8 2020-2021
Het was fantastisch! We zijn enorm trots op wat jullie samen hebben
neergezet.

"Time for Talent" de musical van Het Facet
Welke talenten hebben de drie jongens die onze school
gaan verlaten. In de musical gingen ze op zoek naar de
talenten van de 3. Kjell kan goed viool spelen, Luke kan
goed voetballen en Niels is goed in techniek.

Met de hele school blazen we de
kinderen van groep 8 uit.

Beste allemaal,
Het schooljaar zit er weer op. Een jaar in het teken van aanpassen, opletten en
flexibel zijn. Zo ook binnen de ouderraad. Dit jaar konden we sommige dingen
wel en sommige dingen niet. Soms gingen de ideeën helemaal van de baan en
soms gingen de ideeën op de pauzestand.
Maar, wat in het vat zit verzuurt niet! Dus gaan we vol goede moed naar het
volgende schooljaar en hopen we dan onze ideeën waar te kunnen maken en
extra glimlachen op de gezichtjes van onze kinderen te toveren!
Dinsdag hebben we als ouderraad voor dit jaar afscheid genomen met een
enorm verrassingsmoment in de vorm van een ijscokar bij het schoolplein! De
chocolade, vanille, aardbeien en citroen ijsjes vlogen de kar uit, rechtstreeks in
de handen van al die kanjers van kinderen. We hebben genoten van al die blije
snoetjes!
We wensen jullie allen, samen met het gezin, een hele fijne vakantie toe.
Groep 8 gaat een nieuwe uitdaging aan en die wensen we alle pleizer op hun
nieuwe plek.
Tot volgend schooljaar!
Groeten van de ouderraad

Groep
5/6

NIEUWS UIT GROEP 5/6

Groep 5/6 heeft de eer om in deze laatste Kattebel iets te schrijven, leerzaam en leuk.
De kinderen uit onze groep hebben allemaal een stukje geschreven over iets wat zij als
speciaal hebben ervaren de afgelopen periode. Zo hebben we de Sportweek gehad in
juni, zijn de kinderen met de Mission Tech Challenge bezig geweest met het bedenken
en bouwen van kettingreacties en hebben we afgelopen twee weken intensief gewerkt
aan het project van de Werelddoelen over duurzame energie.
In de taalles hebben de kinderen een stukje geschreven, soms alleen, soms in een
tweetal. Veel leesplezier!
Groetjes, Juf Heleen
sportweek
De activiteiten van de sportweek waren
de sportweek
leuk.
De Sportweek was super leuk en wij
hopen dat het volgend schooljaar ook
We begonnen iedere dag
krijgen.Er was water vuur aarde en lucht
met een introdans
en op de begin ging de hele school een
en de laatste dag van de sportweek
dans doen.En toen we bij de
waren er watergevechten
gymzaal waren gingen we allemaal
en na schooltijd waren er ook
activiteiten doen. En iedereen ging bij de
activiteiten bv.speurtocht en handballaatste keer dansen.
clinic
Groetjes, Kaithlyn en Leyla
Dylan en Caitly
Mission Tech Challenge ⅚
De mission tech challenge was een leuke en uitdagende missie.
De kinderen moesten allemaal projecten doen.
En niet zomaar projecten nee,grappige, leuke , spannende en ook nog eens
leerzame projecten. Alle kinderen vonden het gaaf.
En vooral de kettingreacties.
Bij de kettingreacties moesten de kinderen:
Met alle dingen dingen die ze geleerd hadden een kettingreactie maken.
In een week moesten ze dat doen.
Met allemaal spullen die elkaar stuk voor stuk lieten bewegen.
Toen alle kinderen klaar waren ging Juf Heleen alle kettingreacties filmen.
Bijna alle kettingreacties waren gelukt.
vriendelijke groet Kirsten Brands

Project werelddoelen
Het was leuk om de kahoot Quiz te
maken! Want je kon informatie opzoeken
dat is leuk en je wordt er slimmer van!
En het is ook gewoon leuk om te spelen,
En dat is natuurlijk het leukste! (Als je
het leuk vind) maar er zijn nog veel meer
activiteiten! Zoals tekenen of spelletjes
spelen of buiten spelen misschien weet
jij er nog veel meer!
Groetjes, Emma

NIEUWS UIT GROEP 5/6
project Werelddoelen
door Nina Harthoorn en Éowyn Stavast
Juf Pauline had zelf een project gemaakt.
Groep ⅚ mocht het uitproberen.
Er waren 3 opdrachten waar je uit kon kiezen.
De doener, de onderzoeker en de wereld verbeteraar.
1 de doener, die moest een power point/kahoot quiz
maken.
2 de wereldverbeteraar moest een windmolen maken en
informatie opschrijven.
3 de onderzoeker die moest een poster maken en een
presentatie houden over energie.
Het was heel leuk om het te doen.
Aan het einde mocht iedereen de kahoot quizzen spelen
en de windmolens bewonderen. Dat was alles!

Project werelddoelen
Gemaakt door: Alysha en Ruby.
Groep ⅚ had laatst het project werelddoelen.
Wat hebben we gedaan met project werelddoelen?
We moesten het hebben over duurzame energie en fossiele energie.
Je had 3 opties om uit te kiezen: De onderzoeker.
De onderzoeker moest 2 posters maken, een over duurzame energie en een over fossiele
energie.
De doener moest een kahoot quiz maken over verschillende dingen zoals: duurzame energie,
fossiele energie. groene energie enz.
En als laatste had je de wereldverbeteraar die moest een windmolen knutselen ze mochten
zelf weten hoe ze die mochten maken.
We hebben er 2 weken aan gewerkt en op een vrijdag moesten we het presenteren.
Eerst gingen de kinderen die een windmolen hadden geknutseld het presenteren op hun
tafeltjes.
Toen ging de onderzoeker de posters presenteren.
En als laatste gingen we de kahoot quizzen spelen.
Dat was alles dat we hebben gedaan met het project werelddoelen.
Het was echt super leuk!
Project werelddoelen!
Groetjes Ruby en Alysha :)

Het was leuk ik heb veel geleerd en het was ook heel leuk!
Samen met Amina hebben wij een leuke quiz gemaakt.
Informatie zoeken typen vraag maken en dat 8 keer door
dat was veel werk.
En onze eerste naam was niet meer goed want iemand
anders had bijna dezelfde. Dus we moesten helemaal
opnieuw een quiz maken beginnen uhh vermoeiend maar
ik gaf niet op! en daar ben ik blij mee daarna was het
allemaal klaar einde.
Gemaakt door Sophie

NIEUWS UIT GROEP 5/6
SPORTWEEK
Maandag week 25 was het sportweek.We begonnen met dansen,
de eerste kon het niet omdat het regende.
De elementen zijn vuur, aarde, water en lucht.
Ik vind zelf aarde het leukst.Dinsdag mochten we wel dansen [wel
buiten].Vrijdag was er een watergevecht,je mocht een waterpistool
meenemen.Als je niet nat wilde worde moest je aan de kant van de
kleuters staan/spelen.Helaas deden de juffen/meesters niet mee.
Groetjes Jade
Sportweek

Terugkijken naar het schooljaar
Er is veel gebeurd in het schooljaar.
Wat is er gebeurd:
Lockdown
De lockdown was vervelend.
Omdat we thuis moesten werken.
Boekbespreking
Er waren veel kinderen die een
boekbespreking deden over een boek.

De hele school had in week 25 de sportweek, toen
kregen we eigenlijk gewoon gym van 4 stagiaires
dat waren: Vuur = Anouk, Lucht = Pano, Water =
Niels en Aarde = Pepijn. Iedere dag begonnen
we toen met een openings dansje op het nummer
Con Calma en in de loop van de dag kregen
sommige klassen een soort gym soms in de gymzaal
en soms op het schoolplein. Vuur, Lucht, Water en
aarde hadde dan allemaal een ander spel dat je kon
doen en dan doe je alle spellen bijvoorbeeld: een
klein parcourtje, handbal, een parcourtje met water
en de floor is lava. Het was echt heel erg leuk de
sportweek en ik zou het graag nog een keertje
doen.
Geschreven door: Lotte van Dongen

De laatste week
De laatste week is aangekomen.

Mission tech challenge

En toen schreven we dit stukje.
Groetjes
Luca & Albines
Einde

Bij de mission tech challenge gingen we
een kettingreactie bouwen.Iedereen ging
een spectaculaire show bouwen.we
moesten dingen van thuis naar school
meenemen.Iedereen vond het heel leuk
om te bouwen
groetjes Lloid en.Dave!!!!

NIEUWS UIT GROEP 5/6
Abilash en Finn
Project werelddoelen
Bij project werelddoelen mocht je uit de
kahoot quiz en de windmolens kiezen. En
we hebben twee weken gehad voor
project werelddoelen. Op het einde
moesten we ook een presentatie houden
aan de klas. ik en finn waren samen bij
de kahoot quiz.

Project wereld doelen
Ik heb een windmolen geamaakt met
Amir.We hebben eerst plaatjes van een
windmolen opgezocht.Daarna was de
laatste dag dat er aan werkte. En het was
mislukt alles was plakerig en zag er lelijk
uit Einde. Jelle

De titel is : Het schooljaar.ik zit in groep
6.Het was een heel leuk jaar in groep
6.Wat heb ik toch genoten.We hebben
veel geleerd zoals:keersommen,onder
elkaar aftrekken en optellen en andere
dingen.En we hebben ook grappige
dingen gedaan zoals:spelletjes,we
hebben ook heel veel gelachen dit
jaar.Het was super leuk dit jaar.
groetjes Jaylee.

COMPLIMENTEN BOXdoor Hana
Dit gaat over de complimenten box.Het
is een doos en je mag bladjes met
complimenten in doen.De complimenten
kunnen gaan over je shirt of je broek of
hoe je werkt.Wij hebben dat voor
kinderen die het moeilijk vinden om het
te zeggen zo nu kunnen ze het
schrijven.En dat was het doei!

Bedankt alle ouders

De OR en de MR bedanken alle overblijfouders voor hun fantastische inzet het
afgelopen schooljaar.
Een leuke groep betrokken ouders en grootouders die altijd op het kleuterplein en
het grote plein staan om toezicht te houden op de spelende kinderen. Zodat de
leerkrachten even zelf pauze kunnen houden.
Wat fijn dat jullie er altijd zijn. En dat jullie elkaar zo goed vervangen als dat nodig is.
We kunnen niet zonder jullie.
Jullie zijn goud waard!
Wil jij ook deel uitmaken van deze groep? Al is het maar als reserve ouder,
maandelijks of juist toch wekelijks of om de week op maandag, dinsdag, donderdag
of vrijdag. Meld je dan aan via juf Hellen van Griensven
(hellenvangriensven@rbobdekempen.nl) dan voegen we je toe in de
groepsapp. Leer alle klasgenoten van jouw kind wat beter kennen. Zie hoe de
groepen met elkaar spelen en ervaar hoe jouw eigen kind blij is dat jij daar staat op
het plein in dat half uurtje pauze! Kinderen vinden het heel fijn als hun ouders
betrokken zijn bij hun wereld op school.

De ouderraad

Omdat we dit jaar weer niet op de gebruikelijke manier een bedankochtend of
middag kunnen organiseren hebben we ieder kind een kleine attentie mee
gegeven voor de fijne samenwerking.

Beste ouder/verzorger
'T zit d'rop voor dit schooljaar!
Wat een jaar....
Op deze manier willen wij u bedanken voor de
samenwerking en vooral voor het
thuisonderwijs. Jullie zijn onmisbaar!
Team OBS De Belhamel

