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AGENDA
MAANDAG 7 FEBRUARI
OR VERGADERING
Kan alleen online..
DINSDAG 8 FEBRUARI
WINTERRAPPORT

Dag juf Linda!
Bedankt en veel
plezier in het
praktijkonderwijs!

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Afscheid juf Linda

DONDERDAG 10
FEBRUARI
RAPPORTGESPREKKEN
GROEP 1 TOT EN MET 7
& DEFINITIEVE ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
DINSDAG 15 FEBRUARI
RAPPORTGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 7
& DEFINITIEVE ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
VRIJDAG 18 FEBRUARI
KATTEBEL 11

Afgelopen vrijdag heeft juf Linda afscheid genomen van
De Belhamel. Wat fijn dat de ouders van groep 1/2 A haar
nog hebben toegezongen. De kinderen hadden een
prachtig hart voor de juf gemaakt.
Juf Linda, nogmaals bedankt voor al je inzet voor de
school en het ga je goed!

VRIJDAG 25 FEBRUARI
CARNAVALSVIERING
ALLE LEERLINGEN 12.00
UUR VRIJ

Corona ontwikkelingen

28 FEBRUARI T/M 4
MAART
VOORJAARSVAKANTIE

Niet elke besmetting wordt meer aan u gemeld, als er een
echte uitbraak is zal ik u daar nog over informeren. Van de
160 kinderen die de school momenteel telt, schommelt
het aantal kinderen met een positieve test in de
afgelopen week rond de tien kinderen, waarvan de
meeste besmettingen wederom bij Het Facet zijn.
De GGD zet nu niet snel meer een groep in quarantaine.
Op een collega-school zijn in een klas 17 van de 26
kinderen besmet en de overige kinderen gaan nog naar
school... Er wordt dus echt anders gehandeld dan
voorheen.
We houden de besmettingen nog wel bij en geven die
wekelijks (anoniem) door aan de GGD. Bij een positieve
zelftest is het fijn als u dit via de mail snel meldt aan de
groepsleerkracht. Fijn als u mij in de cc zet
(directie@obsdebelhamel.nl).

JARIG
Mondkapjes
Buiten is het dragen van een mondkapje in de schoolomgeving
alleen nog nodig als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan
worden.
Binnen wordt vanaf groep 6 en door volwassenen een
mondkapje gedragen in de gangen. Ouders blijven zoveel
mogelijk buiten de school.

Rapport
Er zijn steeds veel kinderen afwezig en dat maakt het afnemen
van de toetsen van het leerlingvolgsysteem lastig. Dit heeft
hier en daar ook gevolgen voor de rapporten die u
volgende week ontvangt. Dus daar kunnen gegevens op
ontbreken, vooral wat betreft toetsen van
het leerlingvolgsysteem. Zo mogelijk hoort u die uitslagen dan
in het rapportgesprek.

Eigenlijk zouden we afgelopen maandag op de studiedag van
De Belhamel alle afgenomen toetsen analyseren en plannen
maken voor het komende half jaar per groep en per
vakgebied. Dit is dus niet overal gelukt omdat toetsen nog
niet allemaal zijn afgenomen.

Personeel en organisatie
Het blijft een lastige situatie om alle groepen goed bezet te
hebben. De invalpoule is leeg en op vacatures komen geen
reacties waar we op dit moment iets mee kunnen.
Ook in ons team hebben we te maken met leerkrachten die
corona hebben, zoals afgelopen week juf Elein, leerkracht van
groep 1/2 B. Gelukkig is zij er volgende week weer. Juf Hannie,
fulltime leerkracht Facet C, was afgelopen week afwezig in
verband met een overlijden in de familie. Ook dit hebben we
intern kunnen oplossen.
Juf Tanja, fulltime leerkracht groep 3, is nog aan het reintegreren na haar heupoperatie. Helaas gaat dit niet zoals
gehoopt en moet zij minder uren gaan werken.
Gelukkig helpt het team daar waar mogelijk om de gaten op te
vullen die vallen in de bezetting en
komen teamleden veelvuldig extra werken.
Tot de carnavalsvakantie organiseren we het in groep 3 als
volgt:
Op maandagmiddag en woensdagochtend komt juf Helen
Sweere (leerkracht groep 4) onder schooltijd extra werken in
groep 3 en op donderdagmiddag komt juf Yolanda van de
kleuters extra werken om met groep 3 naar de gym te gaan.
Dit heeft ook gevolgen voor de gymlessen van groep 5 t/m 8
van de reguliere Belhamel. Die worden voorlopig verzorgd
door meester Richard en beide groepen gymmen een uur.
Vrijdag heb ik voor het eerst gebruik gemaakt van
een Qrabblaar als vervangende leerkracht voor een groep.
Deze kwam vrijdagmiddag bij Het Facet.

6 februari
Leyla
groep 6
8 februari
Nina
Groep 1-2 B
Roan
groep 1-2 A
9 februari
Ilayza
Groep 4
Chloë
Groep 3
11 februari
Hana
Groep 7

14 februari
Beorn
Groep 1-2 A
15 februari
Sam
Groep 8

Nore in groep 1-2 B
Gijs in Facet A

Qrabbl
Qrabbl is een organisatie die bevlogen vakmensen levert die héél goed zijn in wat ze doen en
leerlingen met veel plezier meenemen in hun wereld. Qrabbl geeft aan dat ze kinderen nieuwe
talenten laten ontdekken en hen vaardigheden laten ontwikkelen die essentieel zijn in de 21ste
eeuw. Ze leren hoe de wereld werkt en ervaren dat ze hun ideeën op oneindig veel manieren
kunnen vormgeven.
Qrabblaars zijn een aanvulling op rekenen, taal en de rest van de vaste lesstof.
Vrijdagmiddag kwam dus de eerste Qrabblaar bij Het Facet. Kinderen gingen met meneer Jeffrey
aan de slag. De klas ging creatief denken over het creëren van content. Na een stukje theorie zijn
ze aan de slag gegaan met een eigen idee en presenteerden ze uiteindelijk wat ze gemaakt hadden
aan de klas.
Meer informatie over Qrabbl vindt u op: Qrabbl

Conciërge
Met groot plezier kan ik u vertellen dat we een conciërge hebben gevonden. Per 1 maart komt
de heer John van Beek 24 uur per week bij ons op school werken. Een paar jaar geleden hebben
we afscheid genomen van hem als (betaald) vrijwilliger. Hij kon toen een reguliere baan krijgen
bij een ander schoolbestuur. Ik kon hem toen geen reguliere baan bieden. Nu we zijn gegroeid
qua leerlingaantal en de Ergon ons niet verder kan helpen, is die mogelijkheid er wel. Bij zijn
afscheid heb ik hem in de kruiwagen de school uit gereden. Met veel plezier rijd ik hem nu weer
naar binnen.
Ik wens meneer John vast heel veel werkplezier toe op school!

Vrijwilliger van het jaar!
Onze Angelique is dé vrijwilliger van het jaar van de gemeente Valkenswaard in de
categorie Onderwijs en Zorg. In december is Angelique uitgevallen in verband met
lichamelijke problemen en kwam zelfs in het ziekenhuis terecht. In januari is haar moeder
plots overleden dus het is een zware tijd voor Angelique. Fijn dat we via de gemeente haar
deze opkikker konden geven.
We zijn blij dat Angelique maandag weer komt proberen te helpen met alle huishoudelijke
klussen op school.

Gemeente Valkenswaard
De gemeente zette ook de school in het zonnetje middels een bedankje voor aan de
muur. We waarderen het gebaar van de gemeente. Bedankt!

We ontvingen een lijstje met het gedicht
dat u hier rechts ziet. Mooi klusje voor
onze nieuwe conciërge om het een mooi
plekje te geven in de nieuwe teamkamer.

Foutje in de kalender
Bij de opmaak van de kalender is een foutje ontstaan. Maandag 4 april staat als
een vrije dag, dat was vorig jaar zo, toen was het een feestdag. Dit jaar niet, nu is het
een gewone schooldag. Op het overzicht dat u heeft ontvangen en op de website
staat het juiste overzicht en de kalender op de website is aangepast.
Dus 4 april is een gewone schooldag.

Groet, juf Dieneke

Nieuws over de moestuin en hulp gezocht

Graag praten we u even bij over de moestuinplannen. We gaan aan de kant van Het
Rudolfusdal moestuinbedden maken aan beide kanten van de kantoorunit. De
groeiomstandigheden zijn daar beter dan in de huidige moestuin. (We hopen dat op
termijn de huidige moestuin verder bij het plein van de kleuters betrokken kan
worden.)
Samen met Velt (Velt | Samen eco-actief) hebben we een plan gemaakt
om de moestuin helemaal gebruiksklaar te maken, zodat de leerlingen
allerlei activiteiten in en rondom de moestuin kunnen gaan doen. We gaan
gebruik maken van een moestuincoach van Velt. Zij helpt ons het komende jaar met
de aanleg, het planten van zaden en poten van gewassen en het meedenken
met activiteiten voor de leerlingen.
De komende weken gaan we met een aantal leerlingen bodemonderzoek doen.
We willen begin maart (waarschijnlijk 8 maart) een ‘aanlegdag’ organiseren. Die dag
maken we alle bedden gereed. Tussen de bedden door komt loopruimte, zodat de
leerlingen niet in de bedden hoeven te lopen.

Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s en andere tuinliefhebbers die ons willen
helpen met de aanleg van de bedden. Ook zijn we op zoek naar ouders/ verzorgers die
willen deelnemen in de moestuinwerkgroep. Samen met een aantal collega’s kunnen zij
de workshop 'Moestuin' van Velt bijwonen (deze vindt plaats op school, waarschijnlijk
rond half april).
We zijn dus op zoek naar mensen die ons op dinsdag 8 maart willen helpen met
het maken van de tuinbedden.
Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die in de
moestuinwerkgroep willen. Deze ouders (of opa’s/oma’s) kunnen helpen als de
leerlingen in de moestuin gaan werken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Pauline van Het Facet
(paulinebissing@rbobdekempen.nl ).
Alvast bedankt namens de moestuincommissie:
Juf Jacqueline (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bij IK-OOK!)
Juf Ilona en juf Pauline (leerkrachten van Het Facet)

NIEUWS UIT GROEP 1-2 B

Twee weken lang staan er bepaalde cijfers centraal in onze klas.
Als we tot 9 willen tellen, kunnen we alleen onze vingers gebruiken,
maar om tot 19 te tellen, kunnen we ook nog onze tenen gebruiken.

We gaan knippen
We gaan scheuren
We gaan mooie plaatjes kleuren
Even in de huishoek
Of wat lezen in een boek
We gaan lekker samen spelen
We zullen ons dus niet vervelen
Want het is ontzettend fijn
Dat hier zoveel vriendjes zijn

We hebben geleerd welke vormen er zijn, maar
kunnen we ook met onze ogen dicht voelen
welke vorm het is?

Iedere dinsdag krijgen wij lessen bewegend
leren van studenten Sportkunde. Zij werken
met ons aan de doelen van onze groep.
Hier zie je hoe we binnen en buiten spelend
de cijfers leren.

Groet, juf Elein en juf Monica

Carnaval op school
Natuurlijk vieren we dit jaar carnaval op school. Alleen kunnen we het weer
niet zo vieren als andere jaren.
We merkten deze week dat onze vierjarige kleuters eigenlijk geen goed beeld
hebben van Carnaval en nog nooit bewust een carnavalsoptocht hebben
gezien.
Elke groep viert dit jaar carnaval in de eigen groep.
Helaas kunnen we geen ouders / verzorgers inschakelen om te helpen bij
de spellen.

We gaan wel iets eerder dan normaal beginnen met het feest.
We starten woensdag 23 februari al.
De kinderen mogen dan in één kleur naar school mogen komen. Dat
wil zeggen dat je hele outfit dezelfde kleur heeft, je mag zelf de kleur bepalen.
Op donderdag 24 februari is het GEKKE harendag. Dus doe lekker raar met
je haar!
Op vrijdag 25 februari zetten we weer een leuk programma in elkaar om feest
te vieren. Die dag mogen alle kinderen verkleed naar school komen.

In iedere groep worden dan spelletjes en andere activiteiten gedaan.
Verdere informatie die belangrijk is voor deze ochtend van 25 februari:
 De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen.
 Alle kinderen mogen verkleed op school komen (neem geen pistolen,
zwaarden, confetti, spuitserpetines fee-stokjes enz. mee, deze
kunnen kapot gaan of zoek raken).
 Om 12:00 uur zijn alle kinderen vrij en start ook meteen de
voorjaarsvakantie.

KWINK van de Week: Vriendschap maak je samen!
Wanneer noem je iemand eigenlijk een vriend? En wat houdt vriendschap in?
Daar gaan we deze Kwink-lessen over nadenken en mee oefenen.

Als vrienden kun je samen lachen, dingen met elkaar delen, afspreken of
elkaar helpen als dat nodig is. Vrienden hebben is niet vanzelfsprekend. Soms
voel je je alleen en heb je geen vriend. Het kan ook best lastig zijn om
vrienden te maken! En als je eenmaal een vriend (of een paar vrienden) hebt,
moet je ook je best doen om vrienden te blijven.
Ook is een vriendschap nooit 'af': jij verandert, de ander verandert, de
vriendschap verandert. Om goede vrienden te blijven, moet je soms je best
doen!

Even binnen kijken
Onlangs zijn de glazen wanden geplaatst in De Belhal waardoor we meer een aparte
personeelskamer hebben gemaakt. De wanden kunnen eenvoudig helemaal open
zodat we één grote ruimte kunnen maken, wat handig is bij festiviteiten.
We zijn er zelf erg blij mee.

Tip van de bibliotheek
Tip van de Bieb: De Grote Vriendelijke top 10
Op zoek naar een leuk kinderboek? De Grote Vriendelijke 100 is een toplijst met de favoriete
kinderboeken aller tijden. Ook zijn er talloze postcasts waarin de 5 tips van verschillende auteurs
besproken worden. Bekijk hier de Grote Vriendelijke 100: www.hebban.nl/gv100 Bekijk hier de
podcasts: www.hebban.nl/artikelen/de-grote-vriendelijke-100-de-top-5-van-bas-maliepaard-enjaap-friso

Tip van de Bieb: Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is heerlijk om te doen en heel erg goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Van
woensdag 26 januari t/m zaterdag 5 februari zijn het de Nationale Voorleesdagen. Op de website
inspireert de Bibliotheek met leuke voorleesboeken en tips om het voorlezen nog leuker te
maken: www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nationale-voorleesdagen.html

Tip van de bieb: Makkelijk Lezen boeken

Niet voor alle kinderen is lezen leuk of gemakkelijk. Speciaal voor hen zijn er Makkelijk Lezen
boeken. Onze grotere vestigingen hebben een Makkelijk Lezen Plein, maar ook in de
kleinere vestigingen, bij de Bibliotheek op School en zelfs online vind je deze boeken.
Lees meer: https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/makkelijk-lezen-boeken-eensteuntje-in-de-rug-voor-moeilijke-lezers.html

