
AGENDA

VRIJDAG 10 DECEMBER
LEERLINGENRAAD
KATTEBEL 7

DONDERDAG 23 
DECEMBER
ALLE LEERLINGEN 
14.00 UUR UIT.
'S AVONDS GEEN 
EINDEJAARSVIERING IVM 
DE CORONA. ZIE 
VERDEROP IN DE 
KATTEBEL.

VRIJDAG 24 DECEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

25 DECEMBER 2021
TOT EN MET 9 
JANUARI 2022
KERSTVAKANTIE

MAANDAG 10 JANUARI 
GEEN LUIZENCONTROLE 
IVM RIVM MAATREGELEN
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Bedankt!
Mede namens alle teamleden bedank ik u voor uw 
begripvolle reacties op mijn mail met betrekking tot de 
eisen en verwachtingen van sommige ouders en de 
manier waarop die geuit worden. Heel fijn te lezen en te 
horen dat zoveel ouders ons een warm hart toedragen, 
zeer tevreden zijn en begrip tonen. Het heeft ons goed 
gedaan. We waarderen het zeer! Dank u wel! En uiteraard 
begrijpen we heel goed dat het voor u ook een lastige tijd 
is! Geef vooral aan als iets even niet lukt!

Personeel
Vorige week heeft juf Linda mij gemeld dat ze per 1 
februari een nieuwe baan heeft. Ze gaat haar loopbaan 
vervolgen op het Praktijkonderwijs in Eindhoven. De 
afgelopen vier jaar heeft juf Linda bij ons op school 
gewerkt, eerst op Het Facet en vervolgens ruim drie jaar 
bij ons bij de kleuters. Daarvoor heeft zij jarenlang 
gewerkt op onze collega-school in Eersel.
We vinden het heel jammer dat ze ons gaat verlaten en 
zijn al druk bezig een vervanger voor haar te vinden.
Mocht u mensen weten met een onderwijsbevoegdheid 
die geïnteresseerd zouden kunnen zijn, wilt u ze dan 
wijzen op de vacature die op onze website staat?

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Sint maakt plaats voor de kerstboom
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JARIG

11 december
Thijs B
Facet C

14 december
Eva
Groep 1-2 B

16 december
Leandro
Groep 5
Amy
Facet B

17 december
Ahmed
Groep 3
Liv Yvi
Groep 4

Informatie over de Eindejaarsviering
Helaas moet de werkgroep Eindejaarsviering u 
mededelen dat we op 23 december niets voor u 
als ouder/verzorger mogen organiseren vanwege 
de coronamaatregelen. Dat houdt in dat de 
kinderen tot 14.00uur op school zijn, zoals in de 
kalender ook staat vermeld. Er is dus verder geen 
avondprogramma meer. Dat komt te vervallen. 
De commissie heeft bedacht dat de kinderen op 
school hun lunch door ons krijgen verzorgd. Ze 
hoeven die dag alleen hun fruit en drinken mee te 
nemen. Er is ook schoolfruit. Uiteraard mogen ze 
ook deze donderdag op hun mooist naar school 
komen, we maken er een gezellige dag van!

We zijn nog in conclaaf of we deze viering evt. 
vervroegen om twee kansen te hebben voor 
groepen die in quarantaine zitten of wanneer het 
kabinet plots toch besluit de basisscholen eerder 
te sluiten. Mocht dit nog veranderen hoort u dit 
nog.

Tijdelijk geen andere leerkrachten voor de groep
Vanwege corona is het helaas tijdelijk niet mogelijk om 
bepaalde lessen door een andere leerkracht te laten verzorgen. 
Dat betekent voor groep 5/6 dat de gymlessen (normaal 
gegeven door juf Fieke en meester Richard) in elk geval tot de 
kerstvakantie niet door kunnen gaan. Natuurlijk zorgt juf Heleen 
wel voor een fijn alternatief die middag, zodat de kinderen toch 
lekker hun energie kwijt kunnen!
Hetzelfde geldt voor de crea-lessen van Juf Linda 
op vrijdagmiddag in groep 5/6 en voor de Engelse lessen van juf 
Monica in groep 7/8. Soms ontkomen we er niet aan dat dit 
toch moet, dan proberen we zo goed mogelijk afstand te 
houden. Maar met drie groepen en een BSO in quarantaine 
afgelopen week zijn we extra voorzichtig.
We hopen dat dit snel weer wel kan natuurlijk. Maar tot die 
tijd proberen we zo verstandig mogelijke keuzes te maken om 
ons onderwijs en de gezondheid van iedereen overeind te 
houden.
Bedankt voor uw begrip!

Wat een prachtig podium hebben wij !
Met dank aan Loes, moeder van Maud uit groep 1/2



Wat hebben de kinderen genoten van een heerlijk Sinterklaasfeest.
Toen ze 's morgens op school kwamen stonden er zomaar 4 pieten op het podium 
in de pietenbakkerij. De kinderen van groep 1 tot en met 4 gingen gauw hun 
spullen in hun kluisje stoppen en gingen kijken of de pieten eindelijk wisten hoe ze 
pepernoten moesten bakken. Maar ze maakten er een beetje een rotzooitje van. 
Er vielen eieren kapot en het meel vloog in het rond. Juf Dieneke besloot 
Sinterklaas te bellen. Gelukkig was Sint in de buurt. Hij heeft de pieten een standje 
gegeven. Gelukkig konden de kinderen die thuis waren via de live stream mee 
kijken.

Sint op bezoek in De Belhal



De groepen 1 tot en met 4 en de kindjes van IK-OOK mochten daarna per groep 
op bezoek komen in De Belhal. Om de Sint een beetje te beschermen bleef hij op 
het podium zitten. De kinderen konden een dansje doen, een liedje zingen, een 
verhaal vertellen enz.

Rond half twaalf is de Sint met zijn pieten langs de bovenbouwgroepen gelopen. 
Hij heeft even gezwaaid en is toen vertrokken. Helaas zonder uitgezwaaid te 
worden door de hele school.

De ouders van de ouderraad die achter de schermen een heleboel werk hebben 
gedaan: heel hartelijk bedankt! Wat jammer dat jullie er niet bij mochten zijn.



NIEUWS UIT GROEP FACET A

Van Sint naar Kerst

De overloop gaat heel snel. De Sint is maar net weg 

en bijna elk huis is alweer versierd met 
kerstspullen. Kerstbomen worden volop verkocht, 
en volop versierd en met corona wordt het ook 
moeilijk met bij elkaar te komen en dat jammer 
want Kerst en Sint is bedoeld om bij elkaar te 
komen. Het kan natuurlijk wel maar dan heb je 
allemaal een negatieve corona test nodig, en dat 
vindt niet iedereen fijn. Dus niet iedereen is bij 
elkaar. van Maurick Facet A

Bladerdier
Wij hebben op het Facet een tijdje thuis 
moeten werken en dat was een paar dagen 
voor Sinterklaas.
We kregen de opdracht om een nieuw 

vervoermiddel te maken, want Ozosnel was 
ozoziek en dat
moest van herfstbladeren.

door Marie en Biek van Facet A

Een tekening van Bas

Een puzzeltje gemaakt door Lauren

Ik ga naar juf Elke 
op een maandag en soms op een
dinsdag. 
En daar ga ik leren om te spelen.
Omdat ik me vaak verveel.

Van Neal Facet A



NIEUWS UIT GROEP FACET C

Wist je dat…

Van bij Het Facet 3 kinderen Corona hadden?
Het Facet heel hard moest werken tijdens 3 dagen thuisonderijs?

Facet C verhuisd is lokaal van groep 7 en 8?
Dat dit nodig was, omdat er steeds meer kinderen bij Het Facet zijn en we ‘s middags

in 2 groepen werken i.p.v. in 3?
Het Facet vaak leert door te werken met projecten en dat hierbij knutselen

belangrijk is?
Het Facet een groot project heeft afgerond, dat gaat over de werelddoelen?Het

Facet twee winnaars heeft met de klasronde van de voorleeswedstrijd.
Het Facet C pannenkoeken plantjes heeft en dat deze een naam hebben, nl: Gerda, 

Gert, Gerrit, Greet, Greta, Geert en Gerrie?
Dat het kernconept ‘Macht en Regels’ klaar is en dat we nu werken over ‘Kracht en

Golven’.

Groetjes van Moussa, Pleun en Cas

Voorleeswedstrijd

We hebben met de klas een 
voorleeswedstrijd gehouden. We hebben 
allemaal een stukje voorbereid. Dit 
deden we thuis maar ook op school, 
door elkaar voor te lezen.
Iedereen heeft een stukje van vijf 
minuten voorgelezen en een stukje over 
zijn boek verteld.
Daar kreeg je een beoordeling voor.
Daarna werd degene gekozen die mee 
ging doen met de school ronde.
Bij Facet C heeft Daimy gewonnen.
Bij Facet B zijn Doortje en Julia gelijk 
geëindigd. Daarom was er een extra 
ronde, op woensdag, met het hele Facet 
in het grote lokaal. Uiteindelijk had 
Doortje gewonnen.
Daimy en Doortje hebben ook 
voorgelezen in de schoolronde. Samen 
met Éowyn en Luca uit groep 7/8 
was op maandag 29-11 de schoolronde. 
We zijn heel blij dat juf Maria van de 
bibliotheek in de jury zat. Hiernaast zien 
jullie de foto's van de deelnemers en van 
de winnaar Luca.
Enzo en Daimy, Facet C.



NIEUWS UIT GROEP FACET C

Een facebook pagina over machtige 
personen maken

Het eerste thema van de kernconcepten is MACHT EN 
REGELS. Dat is nu klaar. We hebben er sinds het begin 
van het jaar aan gewerkt. Er was een grote opdracht 
bij.
Wij bij het Facet, moesten op papier een facebook 
pagina maken van een machtig persoon.
Die persoon mocht uit de oudheid komen maar mocht 
ook van nu zijn.
We deden het in twee of drietallen. We moesten er 
ook voor zorgen dat er een eerlijke samenwerking 
was.

We vulden de facebook pagina in en toen legden we ze 
allemaal op een tafel, zodat iedereen ze kon bekijken.
Uiteindelijk moesten we er een presentatie van maken 
en aan de hele klas presenteren. Hier kreeg je een 
beoordeling voor. Zo hebben we onder meer de 
volgende personen leren kennen en hebben we de 
volgende feitjes geleerd:
• Julius Ceasar, was een keizer in de tijd van de 

Romeinen. Hij werd met 26 messteken om het leven 
gebracht.

• Adolf Hitler, was de baas in Duitsland, tijdens de 
tweede wereldoorlog. Hij had 2 relaties. Zijn eerste 
partner heeft hij vermoord en aan het einde van de 
tweede wereldoorlog vermoorde hij zichzelf en zijn 
partner en kinderen.

• Elon Musk is een machtig man, omdat hij de 
directeur is van Tesla, Space X en nog meer 
bedrijven. Hij verdient ongeveer 4.444 euro per 
seconde. Een enorm groot bedrag.

Dit zijn maar een paar van de voorbeelden. Zo hebben 
we veel geleerd over machtige personen.

Groeten van Jolijn en Niene



Cadeaus
Op vrijdag 3 december, stonden ze in de klas
Op deze vrijdag ochtend, omdat het surprise was.
Voor iedereen een pakje, in de klas of thuis
ook nog wat te snoepen tijdens het feest gedruis.

Hieronder staan de foto's, echt iedereen was blij.
De ochtend is omgevlogen, de middag was lekker 
vrij.

De knutselpietjes van Facet C



De Kunstweken Musea kunnen open!

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. 
Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. 
Daarom zijn alle werkstukken nu ook te zien in een speciaal voor iedere kunstenaar 
gemaakt online Museum.

Kijk in de Museumfolder van uw kind.
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen/binnenkort 
meekrijgen nodigen ze (samen met u) eenvoudig alle familie en vrienden uit voor 
hun eigen Museum mèt heuse Museumshop. Echte fans kunnen hier contactloos, 
dus 100% coronaproof, leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke 
aandenkens die u nog langer laten genieten van de kunst van uw kind!

Goed om te weten
• De kunstwerken van de kinderen die hun Museum geopend hebben, 

verschijnen automatisch ook in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor 
het vervolg van ons project: Zien & Bespreken;

• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!;
• Alle aankopen in de webshops zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt 

u dit project echter mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te 
betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

• Op 24 januari sluiten alle Musea automatisch en wordt een start gemaakt met 
de productie van de bestelde souvenirs, dit is een paar weken later dan dat op 
de folders staat, zodat ook de kinderen die nu in quarantaine zijn voldoende tijd 
hebben om in te loggen.

• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind.
Lukt het openen van het Museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik 
bovenin op ‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw Museum’.
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!

Heeft u vragen, stuur dan even een mailtje naar hanniedierx@rbobdekempen.nl

Veel plezier met de kunstwerken.

De cultuurwerkgroep: Juf Elein en juf Hannie

http://www.kunstweken.nl
http://


KWINK van de week: Zoek elkaars kwaliteiten!

In de vorige les hebben de kinderen ontdekt welke kwaliteiten zij zelf 
hebben. Deze les gaan we juist op zoek naar waar anderen goed in 
zijn, naar hún kwaliteiten. Iedereen denkt weleens: ‘Wauw, wat kan 
die dat goed, zeg!’ Is er bijvoorbeeld iemand in de klas die veel durft? 
En wie is er altijd op tijd? Als je een kwaliteit ziet bij iemand, is het 
leuk om dat te benoemen. Dat geeft die ander een goed gevoel en 
zelfvertrouwen, waardoor hij die kwaliteit ook sneller gebruikt in de 
groep!

Data Verkeersexamen VVN groep 7 bekend!

Op donderdag 31 maart 2022 vindt het theorie-examen voor groep 7, van 
de Belhamel en Het Facet, plaats. Deze datum is landelijk vastgesteld. Dit 
digitale examen zullen de kinderen op school afleggen. Tijdens de lessen 
verkeer behandelen we alle regels en afspraken die ze moeten kennen voor het 
examen.
Op dinsdag 5 april 2022 vindt het praktijk- examen plaatst. Tijdens het 
praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed 
kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen 
een route. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst 
of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen. Voor dit examen zijn we op 
zoek naar ouders/ vrijwilligers. U kunt zich aanmelden 
bij: ilonaschungel@rbobdekempen.nl
Voorafgaand aan het examen vindt er altijd een fietskeuring plaats, de 
datum hiervoor volgt nog. Voor de keuring en het examen moet uw kind met de 
fiets naar school komen.

mailto:ilonaschungel@rbobdekempen.nl


Samen voor alle kinderen.

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt 
normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Door 
de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter. Ben 
je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start 
dan een aanvraag! Klik op onderstaande link voor meer informatie.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samenv
oorallekinderen.nl%2F%3Futm_source%3DDPG%26utm_medium%3Dreferral%26ut
m_campaign%3Dawareness%26utm_content%3Dsamenvoorallekinderen.nl&amp;da
ta=04%7C01%7Cyolandakolkman%40rbobdekempen.nl%7Cb49d5bcd5cfe46af6b670
8d9b88df010%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C6377437420
13009920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz
IiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=VYPpBvzASxYkEU9BRNjN
xG2p1exwz8CNPKvP3FntqDU%3D&amp;reserved=0

Ingekomen berichten

Hoi ouders,

Mijn naam is Yara en ik ben sportconsulent voor gemeente Valkenswaard. Daarnaast ben 
ik ook masterstudent Sport- en Beweeginnovatie aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Hiervoor doe ik een peiling naar de sport- en beweegparticipatie van ouders 
met minimaal één kind op de basisschool. Daarom zou ik u willen vragen of u een 
vragenlijst in wilt vullen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. U zou mij er 
erg mee helpen en wellicht dat we met z'n allen zo een bijdrage kunnen leveren aan een 
betere sport- en beweegparticipatie in gemeente Valkenswaard!

https://apps.parantion.nl/formviewer/#/?for
m=ede1c79ad770d66cec0032770342de5d

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samenvoorallekinderen.nl%2F%3Futm_source%3DDPG%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_content%3Dsamenvoorallekinderen.nl&amp;data=04%7C01%7Cyolandakolkman%40rbobdekempen.nl%7Cb49d5bcd5cfe46af6b6708d9b88df010%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637743742013009920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=VYPpBvzASxYkEU9BRNjNxG2p1exwz8CNPKvP3FntqDU%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.parantion.nl%2Fformviewer%2F%23%2F%3Fform%3Dede1c79ad770d66cec0032770342de5d&data=04%7C01%7Chelensweere%40rbobdekempen.nl%7C922c0d897ef646d1141208d9ba2e0e9e%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637745529249574534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=F9Ney6sl7uRElBxe3oABkjIGfQ7GpBlm4wXhWFOTLOs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.parantion.nl%2Fformviewer%2F%23%2F%3Fform%3Dede1c79ad770d66cec0032770342de5d&data=04%7C01%7Chelensweere%40rbobdekempen.nl%7C922c0d897ef646d1141208d9ba2e0e9e%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637745529249574534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=F9Ney6sl7uRElBxe3oABkjIGfQ7GpBlm4wXhWFOTLOs%3D&reserved=0

