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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
12 OKTOBER
KENNISMAKINGSGESPREKKEN MET
OUDERS EN LEERKRACHT

20 OKTOBER
8.30- 9.30 UUR
KOFFIEOCHTEND
MET ELISE VAN GGD

Op de dag van de leraar samen liedjes zingen in de huifkar

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

Vervangersproblematiek
Juf Tanja, de juf die momenteel bij Facet A werkt omdat we
de vacature nog niet ingevuld hebben gekregen, is
afgelopen maandag geopereerd. De verwachting is dat zij
enige weken afwezig zal zijn om te herstellen.
We vangen dit zo veel mogelijk intern op. Het kan zijn dat
we op sommige dagen met twee groepen moeten werken
bij Het Facet in plaats van de gebruikelijke drie.
De invalpoule van ons bestuur is nagenoeg leeg. We doen
er als team alles aan om het onderwijs door te laten gaan.
We zullen de eerste dag dat er geen vervanger is geen klas
naar huis sturen. De klas zal dan les krijgen van iemand die
ambulant is of verdeeld worden over de overige klassen.
Het kan voorkomen dat we echt geen andere oplossing
zien dan dat kinderen thuis moeten blijven. Daarover
ontvangt u dan zo spoedig mogelijk per mail bericht.
Uiteraard blijven we, samen met andere scholen van ons
bestuur, in de tussentijd zoeken naar extra personeel en
eventuele andere oplossingen.

22 OKTOBER
AFSLUITING
KINDERBOEKENWEEK
ALLE KINDEREN
12.00 UUR VRIJ
START HERFSTVAKANTIE

1 NOVEMBER
10.00 UUR
LUIZENCONTROLE
4 NOVEMBER
NATIONAAL
SCHOOLONTBIJT

De juffen van groep 1-2 A
hebben een prachtig
schilderij gekregen van de
kinderen van de klas.

JARIG
Dag van de Leraar
Afgelopen dinsdag was het de Dag van de Leraar. Er zou een
gezamenlijke studiedag zijn van alle 15 scholen van
ons bestuur maar wegens omstandigheden bleek vorige
week plots dat deze niet door kon gaan. Alle scholen
kregen budget om nog gauw zelf iets te organiseren.
In de ochtend heeft iedereen gewerkt voor
zijn/haar groep. In de middag zijn we met de huifkar naar
De Volmolen gegaan waar we hebben geluncht, gewandeld,
gesjoeld en petje op petje af hebben gespeeld. We
hebben een gezellige middag gehad met elkaar.

Naar De Keet....
Nu u als ouder weer de school in mag komen heeft u
wellicht misschien gezien dat het oude lokaal van groep 7/8
nu tijdelijk in gebruik is als kantoortuin.
Best gezellig maar heel onhandig, omdat vertrouwelijke
gesprekken niet zomaar gehouden kunnen worden en er
geregeld gezocht moet worden naar een ruimte om even
vertrouwelijk te kunnen bellen, etc.

14 oktober
Yodam
Groep 3
21 oktober
Giorginio
Groep 1-2 B
22 oktober
Lara
Groep 3

Gelukkig is het tijdelijk. De vergunning voor het plaatsen
van een keet (noodgebouwtje) is afgegeven.
De planning is dat in de herfstvakantie, aan de kant van Het
Rudolfusdal ter hoogte van de keuken, een keet geplaatst
wordt met drie kantoorruimtes. Later zal er nog een
verbinding gemaakt worden met de hal/ keuken.
Na de herfstvakantie gaan we de meubels van de
kantoortuin verhuizen naar De Keet en komt het lokaal vrij.
Hier komt een groep van Het Facet.
Daardoor komt Het Atelier weer vrij en kunnen daar
bijvoorbeeld handvaardigheidslessen, lessen onderzoekend
leren, etc. weer plaatsvinden.
De Keet zal er een paar jaar staan.
Groet, juf Dieneke
(Locatiedirecteur)

Nieuwe leerling op school
Zoë in groep 1-2 A

Zou het zoiets zijn.....?

Opening kinderboekenweek
oensdag 6 oktober hebben we met alle kinderen van de school de
Kinderboekenweek geopend. Op het podium was een deel van een hotel
ingericht. De eigenaar was een hotel gestart maar kon dat niet alleen runnen.
Er was een advertentie geplaatst met daarin een oproep voor sollicitanten.
Verschillende mensen kwamen zich melden. Een kok die echte pannenkoeken
kon bakken, een automonteur, een serveerster, een bouwvakker, een
klusjesman, een dokter, een tandartsassistente, een boer, een secretaresse,
een kunstschilder en een karate-juf.
Ze konden allemaal wel iets betekenen voor het hotel.

Zie hierboven de verschillende leerkrachten die een beroep
uitbeeldden.

Afsluiting kinderboekenweek
Vrijdag 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een Vossenjacht. De kinderen moeten dan
de verklede leerkrachten ergens in de wijk gaan zoeken onder begeleiding van ouders. Dus als u zin
en tijd hebt om te helpen, geef dat dan snel door aan de klassenleerkracht of de klassenouder.
Mailadressen staan op de website.

NIEUWS VAN FACET B
Dit schooljaar zijn Armin en Amy nieuw bij ons op school gekomen. Welkom in
groep Facet B. We hebben elkaar geïnterviewd, zodat we iets meer van elkaar weten. Hieronder
lezen jullie het resultaat.
Vince heet Vince. Vince is 10 jaar. Vince woont in Eindhoven en
binnenkort in Oirschot. Vince heeft veel vrienden. De hobbies van
vince zijn lezen gamen tv kijken en spelen. Vince wil uitvinder
worden.
(Ridhaan)
Hij heet Ridhaan en is acht jaar. Zijn hobby’s zijn zwemmen en gitaar
spelen. Hij is jarig op 24 januari. Ridhaan woont in Eindhoven. Hij
heeft opa’s en oma’s. Hij heeft veel familieleden. Ze wonen bijna
allemaal in India.
(Jasper)

Vince heeft een leuk interview afgenomen bij Jasper, Jasper heeft
ervoor gekozen zich niet voor te laten stellen in de Kattebel.
Siep Moeliker is tien jaar en woont in Eindhoven. Hij
vindt rugby, freerunnen, trampoline springen en
voetballen leuk. Hij heeft twee broers en een hond.
Hij vindt sushi heel lekker maar bami heel vies. Hij wil in
het arrestatie team werken.
(Amy)
Dit is Amy Nassereddine en ze is negen jaar oud en
woont in Hamont. Haar hobby´s zijn saxofoon spelen en
bakken. Ze houdt heel erg van friet. Amy heeft een zusje
een broertje en een broer en geen huisdieren. Amy zit
sinds dit jaar op het Facet en vindt het heel leuk bij ons
op school. Ze zat eerst op de school de Robbert in
Hamont.
(Siep)
Armin is 10 jaar hij zit sinds dit jaar bij ons op school.
Zijn hobby´s zijn: handbal, lego, Minecraft.
Hij wil later een e-sporter worden. Zijn lievelingseten
is pizza. Wat hij minder lekker vindt, is tomaten en
pindakaas.
Hij is goed in Minecraft. Wat hij minder leuk vindt, is
Roblox. Zijn beste vriend heet Guus. Wat hij leuk
vindt zijn Pokemonkaarten.
(Thijs)
Thijs Hulsebos is 10,5 jaar en zijn hobby´s zijn: tekenen, lego, gamen en skiën. Hij vindt lezen
totaal niet leuk. Hij houdt van pizza en hij houdt niet van broccoli. Hij wil later brandweerman
worden.
(Armin)

Julia is tien jaar en woont in Bergeijk. Haar hobby´s zijn tekenen en
paardrijden. Ze heeft twee lease pony´s voor een maand op manege
Bergerhoeve. Ze haat lezen, behalve Muts boeken en Geronimo Stilton,
maar de rest vindt ze erg saai. Haar lievelingsvak op school is gym. Haar
lievelingseten is tosti dat eet ze letterlijk iedere dag en ze krijgt er nooit
genoeg van. Julia weet nog niet wat ze later wil worden. En ze heeft
veel vrienden / vriendinnen.

Doortje is negen jaar en woont in Achel in België. Haar hobby´s zijn: Paardrijden, tekenen, scouting
en toneel. Ze rijdt bij Kluizerheide en haar lievelings pony heet Winnie. Ze haat lezen! Maar
Dagboek van een Muts en Boomhut boeken vindt Doortje wel leuk.
Haar lievelingseten is kaasfondue, en ze houdt niet van spruitjes! Tosti's heeft ze ook graag.
Ook is Doortje altijd blij. Ze heeft veel vrienden.

Macht en regels
Alle leerlingen van Het Facet hebben een Koning of Koningin op de troon gemaakt.

Bouwen
'Wat maakt dat een gebouw macht uitstraalt?' Daarover gingen de leerlingen met elkaar
in gesprek. Ze hebben op internet verschillende "machtige" gebouwen bekeken. Daarna
hebben ze in kleine groepjes een gebouw geschetst en gemaakt van verschillende
bouwmaterialen.

Koffieochtend
Op vrijdagochtend 1 oktober, was de eerste koffieochtend van dit schooljaar. En
heel toevallig was het ook internationale koffiedrinkdag! Heel fijn dat we deze ochtend weer
konden organiseren, na een lange COVID-periode.
Tessa Ranzijn, contactpersoon van het CJG (centrum voor jeugd en gezin) was ook aanwezig.
Zij heeft zich voorgesteld. We hebben deze ochtend laagdrempelig met elkaar gesproken
over onderwerpen die je bezig houden. Heel erg bedankt voor de openheid, dit zorgde voor
fijne en begripvolle gesprekken.
Woensdag 20 oktober om 8.30 uur is de volgende koffieochtend, hierbij zullen
Elise de Lange (contactpersoon GGD) en juf Dieneke aansluiten.
Komt u dan ook?

Groetjes juf Ellen, ondersteuningscoördinator

Zorgvergadering kwaliteitszorgcyclus
Op dinsdag 28 september hebben we met het team een zorgvergadering gehad waarbij het
thema kwaliteitszorgcyclus centraal stond. Deze cyclus van activiteiten die we standaard
ondernemen in een jaar zorgt ervoor dat we kinderen goed in beeld hebben en houden en ons
onderwijsaanbod aan kunnen passen als dat nodig is.

We hebben het gehad over het doel van de kwaliteitszorgcyclus:
o Dit zorgt voor passend onderwijs;
o Er zijn meer verschillende problematieken in de klas, hoe hierop af te stemmen;
o Het is uiteraard een eis vanuit de inspectie en het samenwerkingsverband om hier een
goede systematiek in te volgen;
o Het cyclisch werken en vastleggen is essentieel om een arrangement voor extra
ondersteuning aan te vragen / of door te verwijzen.
Daarnaast hebben we gekeken naar de ondersteuningsniveaus, wie heeft welke rol hierin en
hebben we ingezoomd op het ondersteuningsniveau op schoolniveau en bovenschoolsniveau.
Wanneer dit nodig is, wordt u als ouder uiteraard betrokken in dit proces.

Groetjes juf Ellen, ondersteuningscoördinator

KWINK van de week: Geef elkaar de ruimte
Iedereen is verschillend. En dat is maar goed ook. Want stel je voor dat
iedereen hetzelfde is, dezelfde kleren aan heeft of op dezelfde sport zit! Of
even oud is, of precies hetzelfde zegt… Saai toch?

Als je iets ziet wat anders is dan je gewend bent, is het belangrijk om
iemand de ruimte te geven om zichzelf te zijn. Denk altijd eerst even na
voordat je iets zegt. Waarom denk ik dit? Wat ben ik zelf gewend? Is de
ander misschien iets anders gewend? Kan ik er eerst iets over vragen? Is het
nodig om er iets over te zeggen? Hoe zou dat voor de ander zijn? Je
verplaatsen in de ander helpt om erachter te komen hoe iets voelt voor de
ander. Zo kun je de ander beter begrijpen en geef je de ander de ruimte om
zichzelf te zijn. Dit is heel belangrijk voor een veilige en positieve sfeer in de
groep.

KWINK Burgerschap: Racisme
In de 'gewone' Kwinklessen en tijdens de afgelopen Week tegen Pesten hebben we het gehad
over elkaars verschillen accepteren. Iedereen is verschillend en heeft toch dezelfde rechten.
Niemand mag buitengesloten worden. Het thema van de lessen burgerschap komende weken
sluit daar mooi bij aan, we gaan het hebben over racisme: dat niemand uitgesloten mag
worden op basis van huidskleur of afkomst. Deze les gaat over wat racisme is en hoe kinderen
hiermee te maken hebben. Kinderen kunnen allereerst te maken hebben met racisme door
ervaringen in de eigen omgeving of via de media. Hiernaast hebben kinderen ook te maken
met racisme door (onbewuste) vooroordelen en handelen kinderen vanuit wat ze kennen of
wat hen geleerd is. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun houding tegenover
een ander. Als iemand er anders uitziet dan zijzelf of anders doet, kan dat bijvoorbeeld
onwennig en/of spannend voelen. Door juist het aanwakkeren van nieuwsgierigheid naar de
ander en elkaar vragen te stellen leren kinderen open te kijken naar wat anders is dan zijzelf,
in plaats van daar (snel) een oordeel over te hebben. Daar gaan we mee aan de slag!

Van de bibliotheek
Kinderboekenweek bij Bibliotheek Valkenswaard: worden wat je wil!
Beroepenmarkt en ‘Een kijkje achter de schermen in de bibliotheek’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al acht jaar, ieder kind kan worden
waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak
na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden:
een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens
De Kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Tijdens de Kinderboekenweek is van alles te beleven in de verschillende vestigingen
van Bibliotheek De Kempen. Ook in Bibliotheek Valkenswaard:

Kom naar de Bibliotheek Valkenswaard op:
Donderdag 14 oktober 2021, 15.30 tot 16.30 uur
‘Een kijkje achter de schermen in de bibliotheek’. Er zijn heel veel leuke beroepen,
maar het allerleukste beroep is natuurlijk medewerker in de bibliotheek! Dat vinden
wij natuurlijk, maar jij mag een uurtje met ons meelopen om te kijken wat we
allemaal doen in de bibliotheek. Je kunt zelf komen ontdekken of ons werk echt zo
leuk is.
Deze activiteit is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Voor deze activiteit moet je je
inschrijven. Deelname is gratis. Max. 8 kinderen.
www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweek

