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AGENDA
1 NOVEMBER
10.00 UUR
LUIZENCONTROLE
4 NOVEMBER
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

12 NOVEMBER
KATTEBEL 5
13 NOVEMBER
SINT IN HET LAND
Afsluiting van de kinderboekenweek met een Vossenjacht

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

Personeel
Juf Fieke, leerkracht van groep 3, heeft het team afgelopen week geïnformeerd dat ze
een baan dichter bij huis heeft gevonden. Uiteraard vinden we dit heel jammer. Ze
stapt over naar De Sleutelaar in Bladel, een andere school van ons bestuur.
Juf Fieke heeft de afgelopen 6 jaar meegeholpen om de school weer goed op de rit te
krijgen nadat de school wat roerige jaren had doorgemaakt. Ze is een rustige, maar
hardwerkende kracht in het team. De kinderen weten precies wat ze aan haar hebben.
Genoeg redenen waarom we haar gaan missen op school. Uiteraard ben ik blij voor
Fieke en feliciteer haar met haar nieuwe baan. Ik ben blij dat ze in ieder geval bij ons
bestuur blijft.
Wanneer ze afscheid gaat nemen is nu nog niet bekend. We gaan nu op zoek naar een
goede vervanger van Fieke zodat het voor beide scholen zo goed mogelijk geregeld
wordt. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Afgelopen week hebben we een sollicitatiegesprek gevoerd voor Het Facet met de
heer Ron Roest. Dit is positief verlopen. Maandag na de vakantie komt hij
kennismaken met de kinderen en ga ik verder met hem in gesprek. Hij kan al op korte
termijn starten. Meester Ron heeft een studiecoachingspraktijk in Dommelen,
is schooldirecteur geweest en jarenlang leerkracht. Ik heet hem van harte welkom in
het team.

JARIG
Juf Tanja, invalkracht bij het Facet, is
onlangs geopereerd en het herstel
verloopt zoals verwacht en gehoopt. Ik
wens haar het beste toe en hoop haar de
tweede helft van november weer terug
te zien op school, want wij blijven haar
stamschool.

26 oktober
Biek
Facet A
27 oktober
Daniël
Groep 5-6

Naar De Keet....
Vorig weekend is het grondwerk verricht voor het plaatsen van
de keet waar de kantoren in komen. Aanstaande dinsdag zal
deze geplaatst worden. Daarna moet de elektra etc. aangelegd
worden. Daarna komt er nog een verbinding naar de school.
Wanneer we de kantoren precies in gebruik kunnen gaan
nemen is nu nog niet bekend.

Terugblik koffieochtend

28 oktober
Dylan
Groep 6
4 november
Elvira
Groep 3
9 november
Igor
Groep 8

Afgelopen woensdag was er weer een koffieochtend. Dit was
al de tweede van dit schooljaar. We hadden extra
koffieochtenden ingepland omdat voor de zomervakantie veel
ouders aangaven het contact met school zo te missen. Deze
ochtend waren er vier ouders aanwezig. De kwantiteit zegt
zeker niet altijd iets over de kwaliteit en we hebben gezellig
met elkaar gepraat. De aanwezige ouders hebben
kennis gemaakt met de verpleegkundige van de GGD en met
elkaar.
Zo vertelde de verpleegkundige dat je als ouder goed contact
kan opnemen bij zindelijkheidsproblematiek, vragen over
voeding en wanneer u het vermoeden heeft dat een kind
minder hoort. De GGD kan dan het gehoor testen, wat een
huisarts niet kan. Het voordeel van de GGD kan zijn dat zij
meer tijd hebben dan een huisarts. Misschien goed voor elke
ouder om te weten.

Op woensdag 8 december is er eerst een kijkochtend (een
moment waarop u van 8.30 uur tot 9.00 uur in de klas van uw
kind(eren) mag kijken. Daarna is er een koffieochtend van 9.00
uur tot 10.00 uur alleen voor ouders van de kleuters. Deze
ouders kunnen dan nader kennis maken met elkaar. Ook horen
we op deze ochtend graag terug hoe u de start op de school
hebt ervaren.
Ik wens uw kind(eren) een fijne herfstvakantie toe!
Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Nieuwe leerling op
school
Saar in groep 1-2 A

Afsluiting Kinderboekenweek
In de afgelopen weken is er in alle groepen veel aandacht besteed aan het lezen van
boeken. Vooral rondom het thema beroepen. Er zijn in verschillende groepen ouders iets
komen vertellen over hun beroep. Een moeder die lasser is, een vader die piloot is, een
vader die scrummanager is en een vader die op een booreiland werkt.
Verder hebben de kinderen van Het Facet raadsels over beroepen gemaakt voor kinderen
van de Belhamel.
De kinderen uit groep 4,5,6,7 en 8, hebben geprobeerd om de raadsels op te lossen. Het
was mooi om te zien hoe de kinderen van groep 7/8 de jongere kinderen uit groep 4
hebben geholpen. Axel en Loek hadden uit deze groep de meeste beroepen geraden. In
groep 5/6 waren dit Jelle en Ilse. Iedereen heeft genoten van deze gezellige
samenwerking.
Hieronder een paar foto's waar De Belhamel en het Facet samenwerken aan het thema.

Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een Vossenjacht. De kinderen
gingen in groepjes in de wijk rondom de school, op zoek naar de Vossen. Dit waren de
leerkrachten die verkleed waren als kunstschilder, automonteur, dokter, bouwvakker enz.
Bij iedere vos die ze hadden gevonden kregen ze een puzzelstuk. Samen vormden deze
stukjes een teamfoto waarop alle verklede juffen stonden.
Er waren vele hulpouders om de groepjes te begeleiden waarvoor onze hartelijke dank.
Verder hadden we van de PLUS een appel gekregen voor ieder kind. Super bedankt
hiervoor.

Vanuit de ouderraad
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken geleden van start gegaan. De
eerste weken van ontdekken, leren kennen, snuffelen en eigen maken. Zowel door
het team leerkrachten als ook de kinderen in de klassen.
We hebben een schooljaar voor de boeg met hopelijk weinig aanpassingen door
Covid-19 of andere gebeurtenissen.
Afgelopen jaar is een jaar geweest waarbij er veel flexibiliteit van ons allen nodig
was. Een jaar waarin we ook als Ouderraad moesten slikken en accepteren. Plannen
genoeg maar weinig tot geen ruimte om uit te voeren. Toch kijken we terug op een
jaar waarin we toch onze kinderen een glimlach op het gezicht hebben mogen
geven : Denk aan de Sint viering, de winterse pannenkoekenmix, de Stoepkrijt
challenge met carnaval en uiteraard de uitgedeelde Italiaanse ijsjes aan het einde
van vorig schooljaar!

Met plezier is de ouderraad weer van start gegaan om nieuwe plannen te smeden
voor het aankomende jaar. Eindelijk! Het mag weer!
Natuurlijk betekent dit wel dat er nog ouderbijdrage over is gebleven in de pot. Een
bijdrage die we aankomend schooljaar kunnen inzetten voor talloze evenementen
waar onze kinderen hoofdpersoon in zijn. Denk aan de Vossenjacht als afsluiting van
de Kinderboekweek, de Sinterklaasviering, eindejaarsviering en Carnavalsviering,
maar ook een bijdrage aan buitenspeelgoed, hulp bij het overblijven en het
aanschaffen van spotlights voor op het podium in De Belhal om meer expressie
momenten met de kinderen te kunnen gaan beleven. Maar vooral zal het uitkijken
worden naar 2 grote evenementen: De jaarlijkse schoolreis die weer doorgang mag
gaan vinden, waarschijnlijk in juli, en de viering van de fantastische mijlpaal: 40 jarig
bestaan van onze school!
We hopen op ieders enthousiasme en hulp : mocht u het leuk vinden aan te sluiten
bij bijvoorbeeld het versieren van de school bij deze momenten in het jaar, meld je
dan aan bij Femke de Droog ( moeder van Liv-Yvi uit groep 4 ) via telefoonnummer
06-81240703.
De ouderbijdrage voor het aankomende jaar zal gelijk blijven aan de voorgaande
jaren. De aankomende periode zal de brief vanuit de klas aan uw kind worden
meegegeven. Hierover zullen we u te zijner tijd informeren.

Namens de Ouderraad:
Manuela Brink, Floris Harthoorn, Femke van Dongen, Angela de Kroon, Nicole
Daniel, Anniek Jacobs en Femke de Droog.

Schoolfruit
De afgelopen jaren hebben we meegedaan met het schoolfruit project. Ook dit jaar zijn we
weer uitgekozen om mee te doen! Dit betekent dat we elke week weer drie keer groente
en/of fruit krijgen. Dit project zal lopen van 17 november t/m april. Wij als school vinden
het heel fijn om te zien dat er door alle kinderen vijf dagen in de week fruit/groente wordt
meegenomen in de pauze. Dit draagt op een positieve manier bij aan de gezonde keuzes
die wij als school belangrijk vinden. Het schoolfruit wordt elke dinsdag geleverd. Dat
betekent dat alle kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen. Op
maandag en dinsdag nemen de kinderen de komende periode dus hun eigen fruit van
thuis mee. In principe hoeven de kinderen de komende maanden dus maar 2 keer per
week zelf groente of fruit mee te nemen. Als u voor de zekerheid op de andere dagen
groente of fruit mee wil geven, dan mag dit uiteraard. Lust uw kind het fruit of de groente
wel wat we aanbieden, kan het meegenomen tussendoortje terug mee naar huis.

Donderdag 4 november is er een nationaal schoolontbijt
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland
op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de
dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag
gezond te ontbijten.
Ook dit jaar maken we van gezond ontbijten weer een feestje!

De kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten.

NIEUWS UIT GROEP 3
100-dagen rekenproject!
Elke schooldag plaatsen we met de klas 1 rietje in een bakje. We schrijven het nieuwe cijfer
op. Zo zien de kinderen dat een getal is opgebouwd uit lossen, tientallen en/of honderdtallen.
Het belangrijkste doel van dit project is dan ook: een goed begrip van de opbouw van ons 10tallig systeem.
Nadat we 100 dagen de tel hebben bijgehouden, volgt natuurlijk het 100-dagen feest. Het is
een prachtig moment als het 100e rietje wordt geplaatst en we uiteindelijk 1 bosje van 100
rietjes kunnen plaatsen in het meest linkse bakje, die daar al die tijd hoopvol heeft gestaan.

In groep 3 zijn we ook veel aan het oefenen met het splitsen van getallen tot en met 10. Het
splitsen van de getallen 1 t/m 6 hebben we al gehad. Dagelijks oefenen we met de sommen
die we hierbij hebben gemaakt. Fijn als dit thuis ook 'extra' geoefend kan worden.

Bewegend leren
Daarnaast zijn we ook gestart met enkele 'bewegend leren' activiteiten. Met
bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. Het gaat dus niet om
aparte gymlessen, maar het inzetten van bewegen tijdens je lessen in de klas.

Schoolkalender
De ouderkalender van de school is klaar. Deze is te vinden op de
website van school en in de schoolapp.

Met dank aan Chantal en Elise van de Bonte Raaf

KWINK van de Week:
Gebruik het woordenboek van Condor
Vriendelijkheid... hoe ziet dat eruit? Daar gaan we komende weken mee aan de
slag met de kinderen!
We leren om positief te communiceren, net zoals Condor! Want, doe je als
Condor, dan:

- neem je afstand en denk je na voordat je spreekt;
- benoem je wat er gebeurt (in plaats van meteen je mening te geven);
- blijf je vriendelijk;
- houd je rekening met de gevoelens van de ander.
Kalkoen daarentegen, roept meteen wat ie vindt en is daarmee niet zo aardig.

Een voorbeeldje:
Een kind hangt zijn jas op, en drie andere jassen vallen op de grond. Het kind ziet
dit, maar laat ze liggen. Hoe zou Condor reageren in deze situatie? (Bijvoorbeeld
‘benoemen wat er gebeurt:’ ‘Ik zie dat je drie jassen op de grond gegooid hebt.
Zou je ze weer op willen hangen?’) Als je reageert als Kalkoen, zou je meteen iets
roepen zoals: ‘Sjóngejonge, je gooit toch niet zomaar jassen op de grond, wat
belachelijk! Kijk toch uit wat je doet!’ Door als Condor te reageren, benader je de
ander positief. Als jij iets positiefs zegt of doet tegen een ander, zal hij ook sneller
positief reageren op jou. De kans is dan veel groter dat het fijn blijft in de groep!

Ingezonden berichten

3 handige tips voor in het herfstverkeer:
1.
2.

3.

Door de vallende bladeren kan het wegdek verraderlijk glad zijn. Controleer daarom
het profiel van je fietsbanden even. Kleine moeite met een groot effect!
Nu het steeds vroeger donker wordt, adviseren we om extra goed zichtbaar te zijn. Is
je fietsverlichting stuk? Zelf je fietsverlichting maken is erg gemakkelijk en snel
gedaan. Klik hieronder op de link om naar de repareertips te gaan.
In de herfst staat de zon lager dan normaal. Een zonnebril kan hierbij helpen. En als je
het niet goed ziet met fietsen, stop je, stap je af en ga je eerst goed kijken waar je
veilig verder kan fietsen.

Klik op deze link om naar de repareertips te gaan:
Zo repareer jij je fietsverlichting | Veilig Verkeer Nederland
(vvn.nl)

Voor verdere informatie kunt u terecht op onderstaande
website.
Corona onderwijs en kinderopvang - GGD BrabantZuidoost (ggdbzo.nl)

Vogelverschrikkerfestival
Van 22 t/m 31 oktober staat het Vogelverschrikkerfestival op het programma. Sportief
Valkenswaard biedt gedurende deze periode verschillende activiteiten aan op diverse
locaties. Inschrijven is mogelijk t/m 24 oktober via onze
website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/ > Meer info Valkenswaard >
Activiteiten.

Hieronder het programma;
Maandag 25 oktober
Breakdance
Breakdance is een acrobatische vorm van dansen op hiphop-muziek waarbij je de grenzen van
je lichaam opzoekt. Op je hoofd staan, draaien en vele andere vormen van bewegen komen
tijdens deze workshop aan bod.
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar? Schrijf je dan in voor Breakdance.
Dinsdag 26 oktober
Dinobos
Dat wordt lachen, gieren en brullen in de gymzaal van het 'Haagstraatplein' op dinsdag 26
oktober.
Deze variant van het aloude tikkertje (vergelijkbaar met apenkooi) waarbij niemand de grond
mag raken zorgt al jaren voor opwinding en plezier; het is de ultieme combinatie van sport en
spel!

Ben jij tussen de 5 en 14 jaar? Schrijf je dan in voor Dinobos.
Woensdag 27 oktober
Boksen
Op woensdag 27 oktober starten we de ochtend (10.00 - 11.00 uur) met ouder-kind
boksen waarin ouder(s)/verzorger(s) met hun kind de beginselen van het boksen gaan
oefenen en leren samenwerken aan de hand van verschillende boksspelletjes. Het uur daarna
gaan we boksen met de jongeren. Vanuit de basis gaan we leren welke stoten er in het boksen
zijn en hoe je afwisselende combinaties kan maken. We sluiten af met een boksspel om ons
reactievermogen te testen.
Ben jij tussen de 6 en 11 jaar? Schrijf je dan in voor Boksen.
Donderdag 28 oktober
Glow Sports Event
Sporten in het donker! Een verduisterde accommodatie voorzien van
o.a. blacklights, lichtgevende lijnen, fel gekleurde attributen en opzwepende beats,
zorgen ervoor dat jouw favoriete sport nog leuker gaat worden.
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar? Schrijf je dan in voor Glow Sports.
Vrijdag 29 oktober
Breakdance
Breakdance is een acrobatische vorm van dansen op hiphop-muziek waarbij je de grenzen van
je lichaam opzoekt. Op je hoofd staan, draaien en vele andere vormen van bewegen komen
tijdens deze workshop aan bod.
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar? Schrijf je dan in voor Breakdance.
Deelname is GRATIS met uitzondering van het Glow Sports Event (kosten €1,-).

