
AGENDA

20 NOVEMEBER
DAG RECHTEN VAN
HET KIND

25 NOVEMBER
MR VERGADERING

26 NOVEMBER
KATTEBEL 6

1 DECEMBER
STUDIEDAG
REGULIERE BELHAMEL

KINDEREN BELHAMEL VRIJ
KINDEREN HET FACET LES!!

3 DECEMBER
SINTERKLAAS OP SCHOOL

5 DECEMBER
VERJAARDAG SINT

8 DECEMBER
8.30 UUR-9.00 UUR 
KIJKOCHTEND VOOR ALLE 
OUDERS
9.00UUR-10.00 UUR
KOFFIEOCHTEND 
KLEUTEROUDERS

10 DECEMBER
LEERLINGENRAAD
KATTEBEL 7

23 DECEMBER
ALLE LEERLINGEN 14.00 UUR 
UIT.
VROEGE AVOND 
EINDEJAARSVIERING

24 DECEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

25 DECEMBER
TOT EN MET 9 JANUARI
KERSTVAKANTIE
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Kantoorunit
De kantoorunit is geplaatst en vandaag was de oplevering. 
Op een paar puntjes na is het klaar. Binnenkort gaan de drie 
kantoren, die in deze unit zitten, in gebruik genomen 
worden. Heel fijn dat we dan weer een eigen ruimte hebben 
want de afgelopen weken was het geregeld een uitdaging 
om een werkplek te vinden in de school.
Waarschijnlijk begin januari wordt ook gestart met het 
realiseren van een teamkamer in de hal van de school, 
middels glazen wanden bij de keuken.
Het geluidsprobleem tussen twee Facetlokalen wordt nog 
opgelost en we onderzoeken de mogelijkheid om een 
flexibele afscheiding te maken in het halletje voor de 
keuterlokalen, zodat ze daar lekker kunnen spelen zonder 
dat andere kinderen die in de hal werken daar last van 
hebben.

Personeel
Meneer Kees, sinds een jaar onze conciërge kan 
plotseling gebruik maken van een nieuwe regeling waardoor 
hij vervroegd met pensioen kan gaan. Begrijpelijk 
maar jammer dat we hem nu al kwijt raken. De Ergon is voor 
ons op zoek naar een vervanger voor Kees vanaf januari.

Juf Patricia is bevallen van zoon Siem.
We wensen haar heel veel geluk toe!
Afgelopen week was ze op school om
Siem te laten zien aan het team.
Wat een schatje.
Voorlopig is juf Patricia nog met verlof.
Wat precies haar taak gaat worden
na haar verlof bepalen we nog.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Nieuwe leerlingen op 
school
Shane in groep 1-2 A
Desmay in groep 1-2 A
Lars in groep 1-2 B
Yuna in groep 1-2 B
Tijn in Facet B

15 november
Jelle
Groep 5

16 november
Fay
Groep 5

21 november
Éowyn
Groep 7

24 november
Kailee
Groep 6

26 november
Maud
Groep 1-2 A

Hallo lieve kinderen van De Belhamel & Het 
Facet,

Piet is alweer druk bezig om mijn koffers in te 
pakken, ondertussen breng ik jullie op de hoogte 
van mijn bezoek.
Op vrijdag 3 december vier ik mijn verjaardag 
weer heel graag bij IKC Dommelen.
Rond 8.30 uur ben ik met mijn Pieten bij jullie op 
school. Ook jullie ouders zijn van harte welkom 
om even te komen kijken naar de aankomst aan 
de kant van het Rudolfusdal! 
Nu heb ik andere jaren wel gezien dat sommige 
ouders heel blij zijn om mij weer te zien. In al 
het enthousiasme gaan ze voor de kinderen 
staan. En dan zien de kleine schatten mij niet 
meer. Dus ik wil alvast met alle ouders 
afspreken dat jullie achter de kinderen gaan 
staan. Dan kan iedereen genieten van mijn 
aankomst.

Groep 5 t/m 8 heeft deze ochtend surprise. 
Hierover krijgen ze maandag 15 november een 
brief mee van de leerkracht.
Op 3 december is iedereen om 12.00 uur uit.

Warme groeten uit Spanje en tot bij het 
Sinterklaasjournaal!

Sinterklaas

Overblijven
Gisteren had Kids Talent de sollicitatiegesprekken voor een 
overblijfcoördinator. Ik verwacht daar heel snel iets over te 
horen zodat we u kunnen informeren, zodat de organisatie na 
de kerstvakantie staat.

Afwezig
Volgende week ben ik wegens twee studiedagen van ons 
bestuur en een cursusdag alleen woensdag op school 
aanwezig.

Fijn weekend!



NIEUWS UIT GROEP 1-2 A

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema 
herfst. We spelen heerlijk buiten, vegen de blaadjes of 
strooien ze zelf nog wat rond.

Verder hebben we kunst gemaakt uit de methode 'Laat 
maar leren'.
We hebben verf leren mengen. Van rood, geel en blauw 
kun je heel veel kleuren maken. Rood en geel maakt 
oranje. Geel en blauw maakt groen en alle kleuren door 
elkaar maakt bruin. Uit dit verfblad hebben we 
herfstblaadjes geknipt en daar hebben we een lekker 
dekentje voor egel van gemaakt.

Hieronder hebben we kunst gemaakt net als meneer 
Mondriaan.



Op dinsdag krijgen we les van juffrouw Puk. We hebben al verschillende liedjes 
geleerd. Het laatste liedje ging over de regen, de wind, de hagel en de donder. 
Met muziekinstrumenten kun je deze geluiden heel goed laten horen.

En we krijgen les in het kader van 'bewegend leren' van studenten van de sportschool. Hier 
mochten we kegels omgooien of schieten en dan moesten we tellen hoeveel het er waren.

We voeren 
beesten met
herfstvruchten ...

of we doen even 
gek.



We hebben egels getekend en spinnenwebben gemaakt bij de schrijfdansles 
(voorbereidend schrijven). We maken dan bewegingen op muziek, eerst heel groot 
met onze handen in de lucht en daarna met krijt op papier.

Verder spelen we met 
van alles in de klas. We 
hebben een mooie 
nieuwe garage 
gekregen en nieuwe 
beesten.



KWINK VAN DE WEEK: Oog voor de ander
In alle klassen werken we met Kwink voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen. Elke keer staat een ander onderwerp centraal. In De Kattebel
houden we u op de hoogte zodat u hier ook thuis aandacht aan kunt besteden. 
Zo slaan we een brug tussen school en thuis.

Als jij een keuze maakt, kan deze
keuze ook invloed hebben op
een ander. Iedereen heeft wel
eens een keuze gemaakt waar

een ander blij/boos/verdrietig
van werd. Wat voelde je daarbij?

Het is vaak een stuk lastiger om
oog te hebben voor een ander,
dan voor jezelf. Want je kent
jezelf heel goed en je weet wat
jij fijn vindt en graag wilt.

Maar als jouw keuze een ander

verdrietig maakt, is het misschien
niet de allerbeste keuze. Want jij
voelt je vaak ook fijner als iemand
anders zich ook fijn voelt!
Deze lessen gaan we oefenen hoe 
je bij het maken van keuzes oog kunt
hebben voor de gevoelens van een
ander.

KWINK Burgerschap

Nederland is een democratisch land. Dat betekent dat je het met elkaar voor het 
zeggen hebt, er is niet één persoon die het alleen mag bepalen. Heb je het samen 
voor het zeggen, dan wil dat niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt. Iedereen wordt 
gehoord en de meeste stemmen gelden. We noemen dit democratische 
besluitvorming. In een goed besluitvormingsproces is er ook ruimte voor de 
gevoelens en belangen van de minderheid. Democratische besluitvorming raakt aan 
een mensenrecht, namelijk het recht op participatie. Kinderen hebben er recht op 
dat hun mening gehoord wordt. In deze les ontdekken de kinderen hoe 
democratische besluitvorming werkt. Ze oefenen ermee en ervaren hoe hun stem 
van belang is bij het nemen van een beslissing.



WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID

Van 5 tot 12 november is het de Nationale Week van de mediawijsheid. 
Misschien heeft u hier iets over gelezen of gehoord.
Op onze school hebben we in deze zelfde week ook de Kunstweken. Daarom 
kiezen we ervoor om op een ander moment in het jaar in elke klas apart 
aandacht te besteden aan Mediawijsheid. Want in het huidige digitale tijdperk is 
dit zeker iets waar we kinderen bekend mee willen maken!

Basisschool app

De Belhamel en Het Facet maakt gebruik van Basisschoolapp. Deze app kunt u 
downloaden op uw telefoon of tablet. Via deze app blijft u goed op de hoogte 
van school. De leerkrachten posten hier regelmatig leuke foto's van activiteiten 
uit de klas. U vindt daar ook het vakantierooster, studiedagen, de schoolkalender, 
en verdere nuttige informatie.

Ook worden er pushberichten verstuurd met belangrijke mededelingen. Zoals 
laatst voor het Schoolontbijt. We hebben gemerkt dat de ouders die geen 
gebruik maken van deze app dan ook wat informatie gemist hebben. Natuurlijk 
proberen wij zoveel mogelijk al het nieuws ook via de mail te versturen of in De 
Kattebel te plaatsen. Maar soms is een pushbericht sneller gemaakt.

We zouden het dus prettig vinden als u 
deze app downloadt

Heeft u vragen over deze schoolapp of
weet u niet meer hoe u zich kan aanmelden,
mail dan even met onze 
ICT'ers Juf Fieke en Juf Helen

fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl
helensweere@rbobdekempen.nl

Juf Fieke (groep 3) en juf Helen (groep 4)

mailto:Fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl
mailto:helensweere@rbobdekempen.nl


Herinnering 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.

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.

Mededeling Ouderraad
Vandaag hebben de oudste kinderen van het gezin brieven voor de 
ouderbijdrage mee gekregen. In de vorige Kattebel heeft de ouderraad een 

stukje geschreven waarin staat waar het geld allemaal aan wordt besteed.



De Belhamel, een school vol cultuur:
De kunstweken

Naast de lessen uit de nieuwe methodes: 'Laat maar zien' 
en '1, 2, 3 zing ' zijn alle klassen de komende twee weken 
bezig met 'De Kunstweken'.
Het doel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen 
niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén werk dat 
hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept.

De kinderen maken door dit project kennis met het werk 
van beroemde kunstenaars.
De groepen 1-2 werken met werken van Mondriaan. 
Groep 3 is aan de slag met de kunstenaar Keith Haring en 
groep 4 met Andy Warhol. Groep 5/6 haalt de inspiratie 
bij Vincent van Gogh. Groep 7/8 en Het Facet zijn aan de 
slag in de stijl van Henri Matisse.

Uiteindelijk zullen alle werkstukken gescand worden en 
kunt u de resultaten online bekijken in het online 
museum. Er wordt in de klassen nog flink getekend, dus 
de werkjes van de kinderen kunnen we nog niet laten 
zien. Op deze pagina ziet u voorbeelden van de genoemde 
kunstenaars.

Weet u welk schilderij bij de bovengenoemde namen 
hoort?

Het antwoord, van boven naar 
beneden:Mondriaan, Haring, Van Gogh, 
Matisse, Warhol



Informatie over de bibliotheek

Bibliotheek in school
Alle kinderen mogen in de bibliotheek op school boeken lenen. Voor alle 
kinderen is er een scancode aangemaakt die alleen op school gebruikt wordt. Er 
worden géén gegevens gedeeld met de bibliotheek in Valkenswaard.
De kinderen gaan één keer per week naar de bieb in de school. Ze mogen dan 
twee boeken lenen voor op school en één boek voor thuis.
De bibliotheek is op maandag ook na school nog geopend zodat u als ouder 
ook binnen kan lopen om met uw kind een boek uit te kiezen voor thuis.

Bibliotheek in Valkenswaard (De Hofnar)
Op school staat natuurlijk een kleinere selectie aan boeken. De bibliotheek in 
Valkenswaard heeft een veel groter aanbod. Alle kinderen tot 18 jaar kunnen 
daar gratis een pasje aan laten maken zodat ze ook daar boeken kunnen lenen. 
Ook is dat handig als kinderen bijvoorbeeld een werkstuk gaan maken of een 
spreekbeurt gaan houden.

Online bibliotheek
Via www.onlinebibliotheek.nl kun je ook E-books en luisterboeken lenen. 
Hiervoor moet je een account aanmaken met je ledenpasje. Dit pasje kun je 
gratis aanvragen bij de bibliotheek in Valkenswaard.
De kinderen loggen in met hun pasnummer en het wachtwoord is 
geboortemaand en geboortejaar.
Voorbeeld: je bent geboren in januari 2008 dan is je wachtwoord 0108.

Dit account kunnen kinderen ook in de klas gebruiken.

Zij kunnen dan ook in de klas verder lezen in hun E-book of luisteren naar een 
luisterboek.
De leerkracht kan ook helpen met het aanmaken van een account. Daarvoor 
moet uw kind wel het pasnummer meenemen naar school of mail het even 
naar de leerkracht.

Makkelijk Lezen Plein
In de bibliotheek in Valkenswaard is een Makkelijk Lezen Plein ingericht.
Een Makkelijk Lezen Plein is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de 
bibliotheek voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee 

hebben.
De boeken zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op spannende, 
makkelijk te lezen tekst. Het materiaal staat zo gepresenteerd dat het 
makkelijker wordt om leuk leesmateriaal te vinden en het leesplezier te 
vergroten.

Heeft een kind een boek gevonden en wil hij of zij weten of het geschikt is om 
te lezen? Laat hen de vijfvingertekst uitvoeren:
• Lees een bladzijde uit een boek
• Tel alle moeilijke woorden op je vingers
• Minder dan vijf vingers? Lezen maar!
• Meer dan vijf vingers? Kies een ander boek en doe de test nog eens.

Voor vragen mag u altijd mailen naar anoukhuskes@rbobdekempen.nl

Juf Anouk
Leerkracht groep 4 en taalcoördinator

http://www.onlinebibliotheek.nl
mailto:Anoukhuskes@rbobdekempen.nl


Tip van de bieb: Lezing over hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd, een gave of een opgave?

Wat is hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafde kinderen denken en leren vaak anders, waardoor een andere aanpak kan 

helpen met tot hun recht komen. Janneke vertelt vanuit haar praktijk- en 
onderwijservaring, na een korte uitleg en wat achtergrondinformatie, waar je thuis en/of 
op school tegenaan kunt lopen en wat je daar aan kan doen. Op welke gebieden kan je ze 
ondersteunen en waar kan je ze uitdagen? Na afloop is er ruimte om vragen te stellen.

Janneke Spanjers-van Agt
De lezing wordt verzorgd door Janneke Spanjers-van Agt, leerkracht in het 

basisonderwijs en moeder van twee kinderen. Na ruim tien jaar voor de klas te hebben 
gestaan is ze sinds 2015 aan het werk met meer- en hoogbegaafde kinderen. Sinds 2021 
begeleidt ze kinderen en hun opvoeders naast school in een meer persoonlijke situatie.

Woensdag 17 november van 19:30 tot 21:00 uur, Bibliotheek Bladel.
Aanmelden kan via deze website: https://kempen.op-shop.nl/4714/lezing-over-
hoogbegaafdheid-bij-kinderen/17-11-2021

Ingekomen stukken

https://kempen.op-shop.nl/4714/lezing-over-hoogbegaafdheid-bij-kinderen/17-11-2021

