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AGENDA
Alle data en activiteiten
kunnen aangepast worden in
verband met
coronamaatregelen.

25 DECEMBER 2021
TOT EN MET
9 JANUARI 2022
KERSTVAKANTIE
MAANDAG 10 JANUARI
GEEN LUIZENCONTROLE
IVM RIVM-MAATREGELEN

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Wat een weken hebben we achter de rug en hoe
vervreemdend is de school op dit moment van
schrijven... Alleen de kinderen van de noodopvang zijn nu
op school en de leerkrachten uiteraard.
Wat fijn dat ouders zo hun best hebben gedaan om hun
kinderen zelf op te vangen om geen beroep op ons te
hoeven doen ondanks dat ze een cruciaal beroep hebben.
Heel hartelijk bedankt daarvoor. Alle mailtjes met
complimenten en begrip hebben mij en het team erg goed
gedaan de afgelopen weken. Heel fijn dat u ook positieve
ervaringen met ons gedeeld heeft.

Zoals gezegd is het een vreemde week met bijna geen
kinderen in school.
Leerkrachten en ik waren de afgelopen dagen op
school om allerlei werkzaamheden te verrichten waar we
in de afgelopen hectische weken niet aan toe zijn
gekomen.
Daarnaast hebben we afgelopen donderdag afscheid
genomen van juf Fieke (leerkracht groep 3), juf Nicole
(leerkracht groep 3 en vaste invalster), meneer Kees (de
conciërge) en alvast van juf Linda (leerkracht kleuters). Al
hoop en verwacht ik dat zij na de vakantie tot 1 februari
weer op school is. Gelukkig gaat het herstel van haar
partner weer de goede kant op.
Het zijn veel mensen die plotseling vertrekken. Ieder met
zijn eigen reden en gelukkig heeft het niet te maken met
ons als school en/of team.

MAANDAG 17 JANUARI
t/m 28 JANUARI
START TOETSWEEK
VRIJDAG 21 JANUARI
KATTEBEL 9
WOENSDAG
26 JANAURI
T/MT 5 FEBRUARI
NATIONALE
VOORLEESDAGEN
ZATERDAG 29 JANUARI
OPEN DAG WERE DI VOOR
GROEP 7- EN 8LEERLINGEN
MAANDAG 31 JANUARI
STUDIEDAG
Alleen reguliere Belhamel
Let op:
kinderen van
Het Facet hebben
deze dag gewoon les!
VRIJDAG 4 FEBRUARI
KIJK/KOFFIEOCHTEND

JARIG
Helaas heeft de eerste sollicitatieronde voor een nieuwe
kleuterleerkracht geen kandidaat opgeleverd. Dus we blijven
verder zoeken naar een nieuwe leerkracht. Gelukkig komt juf
Patricia half januari weer terug van haar bevallingsverlof. Dat
geeft wat ruimte om creatief mee om te gaan.
Mocht u mensen weten die op zoek zijn naar een baan in het
basisonderwijs, wilt u ze dan tippen? De vacature staat op de
website van de school www.obsdebelhamel.nl
Deze week zijn we alvast aan de slag gegaan om ons voor te
bereiden op de eventuele overgang naar online onderwijs na de
vakantie. We weten nog niet wat het kabinet gaat besluiten, dus
we volgen de berichtgeving hierover nauwgezet en zullen u zo
nodig verder informeren.

Graag bedank ik hierbij de ouderraad die voor de hele
school nog gauw een ontbijt heeft georganiseerd terwijl
alle leerkrachten van de commissie waren uitgevallen
vanwege corona. Heel fijn dat jullie dat nog zo snel voor alle
kinderen hebben geregeld. Zij en wij hebben genoten van dit
gezellige ontbijt met elkaar.
Tevens bedankt voor de leuke kerstattentie die wij van jullie
ontvangen hebben.
Tot slot wens ik u en uw gezin heel fijne feestdagen toe en
hoop u in een goede gezondheid in 2022 weer te
ontmoeten op school.

Vriendelijke groet,
Juf Dieneke
directeur

Rapporten
Er zijn nog verschillende kinderen die de rapportmap
thuis hebben liggen.
Het zou fijn zijn als die na de kerstvakantie weer mee naar
school worden gebracht en uw kind die inlevert bij de
leerkracht.

28 december
Kirsten
Groep 6
7 januari
Julia
Groep 3
10 januari
Tijn
Facet B
15 januari
Mick
Groep 4

19 januari
Ruby
Groep 7
Saar
Groep 3

Afscheid van vier collega's

Donderdag hebben we afscheid genomen van vier collega's.
Juf Fieke gaat na de vakantie werken op De Sleutelaar, juf Nicole op De
Dick Bruna, juf Linda per 1 februari op het Praktijkonderwijs en meester
Kees gaat genieten van zijn welverdiende (pre)pensioen.
Wij wensen hen allemaal veel succes en plezier bij hun nieuwe
uitdagingen. Het ga jullie goed.

Meneer Kees ~ Juf Fieke ~ Juf Nicole ~ Juf Linda

NIEUWS UIT GROEP 5/6
De kinderen uit groep 5/6 mochten zelf een onderwerp kiezen waar ze iets over wilden
schrijven.
Zo komen onder anderen het Vluchtelingenproject, de muzieklessen van juf Puk en de
Surprise met Sinterklaas voorbij. Doordat de school gesloten werd hebben de kinderen niet
meer de gelegenheid gehad hun eigen tekst nog eens te controleren op spellingsfoutjes en/
of typfoutjes dus misschien staan die er dit keer iets meer in. Helemaal niet erg. Volgende
keer letten we er weer extra op en we gaan ten slotte naar school om te leren...
Veel leesplezier!
Groetjes, Juf Heleen

Ik vind heel belangrijk dat we bezig zijn met project vluchtelingen, want ik vind dat we
moeten weten .waarom ze vluchten, wat ze eten
als vluchtelingen zijnde. want het is erg dat vluchten bijvoorbeeld omdat
dat er in dat land oorlog is of dat er armoede leven . en daar hebben we het de
laatste tijd over in groep ⅚ .
Ilse harthoorn :D
Project Vluchtelingen
Project vluchtelingen is een interessant project dat vluchtelingen help dat is waarom ik en
mijn vriend dit onderzoek hebben gedaan so vluchtelingen vluchten voor overstromingen en
voor oorlog en honger en homo en lesbie en meer dingen.Zo ik en mijn vriend waren op
google en we fonde dat als you vlucht naar NL vluchte moet u bewijs hebben dat u een
vluchteling bent en als u een echte vluchteling ben dan krijg u wat geld om u een beet je te
helpen maar als u kinderen hebt dan… moet u geld betalen voor school en dan hebt u minder
geld voor u eten.
Adam

Ik ga het vandaag hebben over: zo'n beetje bijna alles.
Rekenen: soms is het moeilijk soms niet en soms helemaal niet.
Nou ja ieder zijn eigen ding. meestal is het keersommen die soms moeilijk zijn.
Het is meestal wel leuk! en dat is fijn genoeg.
Taal: meestal is het best oké. Maar soms niet. en met dat bedoel ik hoe moeilijk het is…
bv ww vz lw dat soort dingen. best leuk. en nog veeel meer .
Lezen: ik moet toe geven voor mij zelf meestal is het gewoon saai.
Spelling: ja. het is leuk. meestal dan. Maar het is best makkelijk (soms niet).
Crea:het is heel leuk!
Het kerstdiner:ik heb niks anders te zeggen dan Het is de hemel.
Verkeer:het is saai. maar belangrijk dus ik doe het.
Naar buiten: meestal is het leuk. nou ja altijd. eehhh
Gym:Het is hekking leuk met spellen en apenkooi.
Ik vind dat het nu wel klaar is dus dit is het einde.
Door: sophie
Vluchtelingen
Super veel vluchtelingen meer dan 60 miljoen.
ze gaan naar een opvang,de meeste gaan naar de opvang in hun eigen land.ongeveer de
helft gaat gaat hierheen naar de opvang.in de opvang van hun eigen land daar zijn ze ook
vijlig.
sommigen voelen ze hier in de opvang vijlig.
Gemaakt door Lloid en Dave!!

⅚ muziekles
Groep ⅚ heeft nu al een paar maanden muziekles van juf Puk. Ze vinden het superleuk en ze
doen van alles, van trommels tot boomwhackers tot ritme gevoel.
Maar er moet soms wel wat orde in de tent komen ;- In het begin wou niet iedereen volop
meedoen maar inmiddels doet bijna iedereen volop mee. Want de meeste kinderen vonden
het te spannend om te zingen in een grote klas. Maar nu? Nu vind niemand het meer
spannend. Nu doet zowat iedereen mee met het inloop liedje: Kom erbij van 123zing. En
kinderen zitten dan zelfs in het midden van de klas te breakdancen en te dansen.
Tot het volgende stukje kattebel
Vriendelijke groet:
# PENNY LOVER & # TURN LOVER (Kirsten)

Op een dag gingen we suprise,s maken en toen had ik als eerst Leyla ! Toen dacht ik oké ?
Maar toen moest zei iemand dat die zichzelf had en toen moesten we weer opnieuw beginnen
enzovoort ! toen had ik na 20.000.000 keer proberen had ik Amir! En toen zij Amina dat ze
zichzelf had dus weer opnieuw zucht. En als laatste keer had ik Ilse toen dacht natuurlijk jippie
net zoals ik amir had ! En toen begon ik te werken met m'n moeder aan iets met sterren en
planeten. Want Ilse wou sterrenkundige worden toen ging mijn moeder de planeten maken en
ik ze schilderen. we deden er LED lights bij en toen was ze heel erg blij dat ze mijn surprise
kreeg sindsdien slaapt ze met LED lights het einde !
Jelle

De muziekles
De muziekles was heel leuk en leerzaam. De muziek was wel heel luid,
Ik vond het harde geluid niet zo fijn, soms deed een kind praten, of express geluid maken op
het verkeerde moment.
Mijn oren deden soms erna wel een beetje pijn.
Soms moest ik even uit de klas en even rusten, dat was niet zo fijn.
Het was hele leuke muziek soms wel een beetje kinderachtig, en soms wel een normaal
muziekje, van ik geef het van een 0 tot 10 wel een 8.
Emma

bewegend leren
Bewegend leren doen we op dinsdag en we doen het met Marko en Stefan het was eerst was er
ook nog een andere jongen maar die is weggegaan iedere klas doen een andere vak met
bewegend leren.Iedere klas doen het buiten soms doen ze het binnen. Het is heel leuk.
Wat doen we allemaal
We doen allemaal spelletjes. En de spelletjes zijn heel vaak buiten maar ze zijn super leuk. We
zijn heel blij om dit te doen en we doen het leren op een leuke manier en kinderen kunnen dan
hun energie kwijt raken.
Kaithlyn Roesman
surprise sinterklaas.
stap 1.dit heb je nodig om de surprise te maken.
dit heb je nodig: dozen, verf,stiften en papier.
stap 2. wat wil je maken?.
misschien een vogel of een hond of een roblox character of een kat. je kan van alles maken.
stap 3. als je een vogel wilt maken.
dit heb je nodig om een vogel wilt maken.
verf,papier,dozen. nu nog een gedicht en naar school brengen en dit was een uitleg om een
surprise te maken.
groetjes ashley en leyla.
Hallo ik ben dylan en ik ben albines. wij gaan over de surprise praten. wij vonden de surprise
heel leuk. als je niet weet wat surprise betekent. ik ga het wel uitleggen. met dylan. dus de
surprise is best wel leuk en de uitleg ga ik nu zeggen wat de uitleg is. dus surprise is dat je zeg
maar iemand hebt en die heet bijvoorbeeld liam, dan moet ik iets voor liam knutselen en wat
kadootjes kopen maar het moet wel van onder 3 euro, en je mag ook maar een ding kopen van
3 euro en het mag niet boven de 3 euro zijn, want als het boven de 3 euro is het niet eerlijk,
daarom moet je iets van 3 euro kopen, en niet boven 3 euro, en als je het hele jaar doorgaat dan
is het helemaal niet eerlijk, en als je een ding van 2 euro koopt, en je hebt 1 euro over, dan moet
je die 1 euro terug aan de school geven, en je mag die 1 euro niet stiekem houden, en je mag
niet die 1 euro aan iemand geven ook niet aan jouw vrienden, en je kan ook voor liam kopen
bijvoorbeeld formule 1 speelgoed auto kopen als hij het leuk vindt, of je kan ook zien wat hij leuk
vind bijvoorbeeld een race auto, dan kan je voor hem een race auto kopen, ik bedoel niet een
echte maar een speelgoed race auto dus ja dat was de surprise uitleg! nou ik zall zeggen wat
voor kadootje ik had gekregen. het was een autootje van een grote hot wheels auto. en er
waren 2 kanten 1 kant was de auto, en bij de 2de kant was van zöön nieuwe kant. nou dat was
hem wij hebben alles over surpise over gehad. hopelijk vonden julie het leuke zin en een
verhaal.
:D
Groetjes: Albines Bakr
Dylan Kwinten

kerstontbijt
kerstontbijt is leuk want dan ontbijt je school en hoeft je thuis te eten maar op school en
wat we lekker vonden was een boterham, kaas, ham,ranja,ice tea peach, was super lekker
en in fijne groepjes en kinder champagne was niet lekker maar de rest vond het wel lekker
en is maar een keer jaar je mag dus hele chique kleren aan en kerst pyjama en je mag
kerstkleren aan doen als je wil en was heel leuk dat we heel veel keer wilde vieren
groetjes Daniel en Leandro

Project vluchtelingen
project vluchtelingen leer je over vluchtelingen ,dat zie je tuurlijk aan de naam van het
project. Wat je leert over project vluchtelingen is:waar ze vandaan komen,hoe je met hun
mee gaat en je leert over de asielzoekerscentrum.Is een kamp voor vluchtelingen.
Sommige vluchtelingen komen met de boot soms verdrinken ze en gaan ze dood
sommige mensen overleven het en worden een asielzoeker.ze gaan naar een
asielzoekerscentrum.
Groetjes Amir

kerstontbijt 2021
dit jaar (2021) hebben wij in plaats van kerstdiner een kerstontbijt gedaan. En dat gaat zo…
als we op school komen dan staat er al eten klaar.
en dan hoeven wij alleen nog te wachten tot wij aan de beurt zijn om eten te pakken. En als
iedereen zijn of haar eten heeft dan mag iedereen lekker gaan eten. En als iedereen zijn
eten op had toen gingen wij een spelling spel doen. En het ging over woorden met utje. En
zo vierden wij kerst lang en gelukig.
Einde
Jaylinn, Lilou.
Surprise Sinterklaas
Het is een leuke herinnering om te onthouden.
Want de surprise´s waren leuk, ze waren ook zelfgemaakt.
We hebben pepernoten gekregen van de pieten en
Drinken. met ze allen is het veel gezelliger.
Ideeën voor surprises:
- Basketbal
-Gymzaal
-Notitieboek
-Nintendo switch
-Auto
-Disco ball
-Hamburger
-Circus
Het mag :D

Kailee,Ishana

KWINK-nieuws!
Door de vervroegde kerstvakantie lagen ook de kwink-lessen even stil. Daarom dit
keer geen update over waar we in de klas mee bezig zijn geweest, maar in de
bijlage van deze Kattebel een koelkastposter voor thuis met allerlei leuke
opdrachtjes en gespreksonderwerpen die het eerste half jaar in de klas aan bod
zijn geweest.
Print jij hem uit en hang je hem op je koelkast? Als de poster een mooi plekje
heeft gevonden bij jullie thuis, wil je er dan een foto van maken en naar je juf of
meester sturen? Als je thuis niet kunt printen, mag je een exemplaar op school
ophalen bij juf Heleen van groep 5/6.
Én nog een leuk nieuwtje: onze school heeft drie superleuke prentenboeken van
KWINK gewonnen. Daar gaan we in het nieuwe jaar dankbaar gebruik van maken!

Groetjes, Juf Heleen

Voor de grote versie van deze mooie
koelkastposter
Klik dan op de volgende link: De Poster

