
AGENDA

MAANDAG 14 MAART
OUDERAVOND FACET
TALENTONTWIKKELING
Start 19.00 uur

24 MAART
GROEP 3-4 BEZOEK AAN 
DE HOFNAR 
I.V.M. KUNSTMENU

26 MAART
ZOMERTIJD GAAT IN

28 MAART
OR-VERGADERING
MR-VERGADERING

30 MAART
GROTE REKENDAG

31 MAART
THEORETISCH
VERKEERSEXAMEN

1 APRIL
GROEP 5-6 EN FACET
WORKSHOPS 'FAKE 
NEWS' EN 'BAAS VAN 
HET JOURNAAL' I.V.M. 
KUNSTMENU

5 APRIL
PRAKTIJK
VERKEERSEXAMEN

12 EN 14 APRIL
40-JARIG JUBILEUM
MET ALS AFSLUITING OP 
DONDERDAGMIDDAG 
HET GROTE ORKEST 
VOOR ALLE 
BELANGSTELLENDEN.
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Hiep hoi!
We zijn begonnen aan de nieuwe moestuin.

De vakantie zit er weer op en we zijn weer begonnen. 
Hopelijk gaan we een rustigere periode tegemoet dan we 
tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie hebben 
gehad. Helaas zijn er nog steeds veel kinderen en 
leerkrachten ziek. Het is een periode waar we doorheen 
moeten met zijn allen.
Twijfelt u of uw kind naar school mag? Kijk dan op de 
beslisboom die u bij deze Kattebel ontvangt.
Is uw kind ziek? Bel dan tussen 8.00 uur en 8.20 uur naar 
school om uw kind ziek te melden. Fijn als u doorgeeft of 
het een coronabesmetting betreft, want de school moet 
wekelijks de GGD informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de besmettingsaantallen per groep.

Gelukkig zijn onze problemen in vergelijking met de oorlog 
in Oekraïne maar klein. Ik kan me voorstellen dat deze 
oorlog bij u vragen oproept met betrekking tot uw 
kind(eren).
In de Volkskrant las juf Heleen (leerkracht groep 5/6) een 
interessant artikel dat ik graag met u deel. Wellicht heeft u 
er iets aan. Kinderen tot en met zes jaar kunt u het beste 
afschermen van alle beelden en berichten. Kinderen die 
ouder zijn krijgen er vast iets van mee. Dan kunt u het 
beste met ze in gesprek gaan. In het artikel krijgt u wat tips 
hoe dat aan te pakken. Op de laatste pagina's van deze 
Kattebel vindt u dit artikel.
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JARIG

13 maart
Jazmyn
Groep 3
Julia
Facet B

15 maart
Morris
Groep 3

20 maart
Dave
Groep 6

21 maart
Liz

Groep 1-2 B

22 maart
Finn
Groep 7

25 maart
Adam
Groep 5

Aanmelden
Zijn er nog broertjes of zusjes die volgend schooljaar 4 jaar 
worden? Graag contact opnemen om deze aan te melden! Zo 
kunnen we een realistische inschatting maken hoeveel 
kinderen we volgend schooljaar kunnen verwachten. Kent u 
kinderen in die leeftijd bij u in de buurt? Wilt u de ouders dan 
vragen dit te doen als ze interesse in De Belhamel hebben? 
Bedankt alvast!

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Bibliotheek
Onze oud-collega, Juf Netty, gaat op reis en daarom zoeken 
we vervanging voor hulp bij de bibliotheek tot de 
meivakantie op maandagmiddag van 12.45 uur tot uiterlijk 
14.45 uur. Heeft u interesse om dit samen met onze oud-
collega, juf Maria te doen? Mail dan naar 
anoukhuskes@rbobdekempen.nl .

40-jarig jubileum
12 en 14 april vieren we het 40-jarig bestaan van de school.
Het is tijd voor een tijd voor een feestje! Hiervoor hebben 
we voor elk kind een blikje nodig! Denk hierbij aan de 
grootte van een knakworstblikje. Fijn als u deze voor ons wilt 
sparen.
Het wordt donderdagmiddag 14 april afgesloten met een 
schoolpleinorkest. Ouders die een instrument bespelen 
kunnen in het grote orkest meedoen. Laat even horen of u 
hier interesse in heeft (aan juf Patricia en/of juf Yolanda van 
groep 1/2 A). Dat zouden we hartstikke leuk vinden. 
Iedereen die belangstelling heeft is welkom op 
donderdagmiddag 14 april onder schooltijd. Verdere info 
volgt.

De conciërge is voortvarend begonnen
Meneer John is begonnen met zijn werk als conciërge.
Hij zal over een poosje hulp vragen bij het plaatsen van 
paaltjes bij de borders zodat de planten beter kunnen groeien. 
Weet u nu al dat u hem een keer op een ochtend wilt helpen? 
Mail dan naar
johnvanbeek@rbobdekempen.nl .
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Hulp bij de aanleg nieuwe moestuin

Dinsdag is er een start gemaakt met de nieuwe moestuin. Gelukkig waren er een paar ouders 
die mee kwamen helpen. Hartstikke fijn, reuze bedankt! Ook hadden we hulp van een paar 
kinderen van Het Facet. Gezellig dat jullie meehielpen. Het is nog lang niet klaar, maar het 
begin is gemaakt....
Graag willen we met een aantal ouders het andere stuk van de moestuin nog grasvrij maken
Dus als u nog ergens een moment kan, zou dat heel fijn zijn. Het helpen kan tijdens 
schooltijd, maar ook na schooltijd. Opgeven kan bij juf Pauline (Het Facet B). 
paulinebisseling@rbobdekempen.nl

Bedankt hulpouders!

Wat genieten we er van dat er weer 
ouders op school mogen zijn om 
betrokken te zijn bij het onderwijs en de 
organisatie erom heen.
We hebben deze week al op veel hulp 
mogen rekenen. Heel fijn.

Een vader bouwt een 
ombouw

De vader van Jelle en Kasper, Richard 
heeft voor de carnavalsvakantie een 
prachtige en praktische ombouwkast 
gemaakt voor ons koffiezetapparaat.
De koffie smaakt nu nog lekkerder! Super 
bedankt!



Fruit-snij-ouders
Vanaf afgelopen woensdag werd er ook weer fruit gesneden voor alle kinderen. Ook ouders 
van de onderbouw nodigen we van harte uit om hierbij te helpen. Zo leert u ondertussen 
andere ouders van de school kennen. Vele handen maken licht werk. Op woensdag t/m vrijdag 
wordt dit gedaan in de keuken, vanaf 8.30 uur.

Op tijd komen
We beginnen om 8.30 met de les. Kinderen die te laat zijn missen het begin, voelen zich veelal 
opgelaten en storen de andere kinderen. Dus fijn als ze om 8.30 klaar zitten.
Vanaf 8.20 uur mogen ze de school in.

Qrabblaar in groep 5/6
Afgelopen dinsdag was er in de ochtend een 
Qrabblaar in groep 5/6. Juf Heleen is op cursus 
(verdieping gedrag) geweest en meneer Mickey 
was in de groep.
Hij nam de kinderen mee in de digitale wereld 
en gaf ze o.a. les over veilig 
internet, bijvoorbeeld hoe je kunt weten of een 
bericht betrouwbaar is. Ook leerde hij de 
kinderen hoe je bijvoorbeeld een internetpagina 
kan bewaren om later nog eens te bekijken.

Personeel
Met kunst- en vliegwerk hebben we bijna alle 
dagen van de zieke leerkrachten deze week op 
kunnen vangen. Diverse leerkrachten zijn extra 
komen werken. In totaal ging het afgelopen 
week om elf werkdagen van zieke collega's die 
opgevangen moesten worden. Tien dagen 
hebben we als team kunnen opvangen. De elfde 
dag is dat niet gelukt. Voor vrijdagochtend 
hebben we geen leerkracht kunnen vinden voor 
groep 3. Dus helaas kon deze groep deze dag 
niet naar school. Volgende week maandag is juf 
Anouk van groep 4 er in ieder geval zeker weer.
Ik verwacht juf Tanja volgende week ook weer 
terug en ga er ook vanuit dat juf Monica dan 

weer beter is. Hopelijk komen er geen nieuwe 
zieke leerkrachten bij...

Maandag 7, 14, 21, 28 maart - 13.00-14.30u | groep 5/6 & 7/8

Donderdag 10, 17, 24, 31 maart - 13.00-14.30u | groep 3 & 4

Danslessen in de groepen tijdens de 
gymles



Terugblik op de carnaval

Prins Damian en zijn adjudant Axel waren voor even de baas van de school.
In iedere groep hebben de kinderen spelletjes gedaan en hebben de ochtend 
afgesloten met een bezoek van de jeugdprins van de carnavalsvereniging de 
Pintenwippers met zijn dansmarietjes.
Juf Helen kreeg als leerkracht die overal inzetbaar is een onderscheiding.



KWINK Burgerschap: Verkiezingen!

Op 16, 17 en 18 maart gaat een groot deel van de Nederlandse bevolking hun mening 
geven. Ze gaat naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen!
Daar zullen de kinderen vast iets van meekrijgen. 
Om deel uit te maken van- en bij te dragen aan de samenleving is het belangrijk om te 
weten wat een democratische rechtstaat is en hoe dat werkt. Tegelijkertijd kan dit ‘leren 
over’ als een ver-van-mijn-bedshow voelen. Want kinderen gaan nog lang niet zelf naar de 
stembus. Met deze les Burgerschap leren de kinderen hun mening te geven én leren ze dat 
deze mening gehoord wordt. Want dat is namelijk weer een kinderrecht!

In groep 5/6 gaan de kinderen volgende week zelfs echt stemmen op een partij van de 
gemeente Valkenswaard. Ook komt de lijsttrekker van Valkenswaard Lokaal 
maandagmiddag in de klas om te vertellen hoe dat nou allemaal werkt, die verkiezingen 
en al die partijen in een gemeenteraad.

Spaaractie bij De Plus

Bij De Plus is momenteel een spaaractie. 
U kunt zegels sparen voor 
tuingereedschap. Wij willen 
graag plantenschepjes en handkrabbers 
aanschaffen. Spaart u met ons mee? 
Zegels mogen ingeleverd worden bij de 
leerkracht. De leerkrachten zullen zorgen 
dat juf Pauline (Het Facet B) alle zegeltjes 
ontvangt en het verder regelt met De 
Plus.

Alvast hartelijk bedankt!

Groet juf Pauline



NIEUWS UIT GROEP 3

In groep 3 hebben we sinds kort nieuwe, 
magnetische letterdozen. Een aantal 
kinderen kunnen al mooie verhaaltjes 
maken !

We zien Guus en Morris op de foto met 
hun verhaal en we zien de verhalen van 
Julia en Chloe.



Voor de carnavalsvakantie hebben we 
elkaar mogen schminken tijdens het 
circuit! Dat lukte al heel goed. Hier zien 
we Jaymin die door Ties geschminkt 
wordt.

Hierboven zien we Danielle. Hier zien we Saar geschminkt tijdens het 
circuit met haar verhaal op de 
letterdoos.



En hier nog een impressie van de 
Carnavalsviering in groep 3.



Kunstmenu cultuur staat dit schooljaar in het teken van film

Ieder schooljaar besteden we op De Belhamel / Het Facet extra aandacht aan een kunstvorm. 
Dit jaar gaat het om de kunstvorm Film.

Natuurlijk komen de kinderen al veel in aanraking met films. Waarom dan toch extra aandacht 
voor deze kunstvorm?
Door op deze manier aandacht aan films te besteden leren kinderen om actief, kritisch, 
bewust en creatief met de kracht en pracht van bewegende beelden en geluid om te gaan.

In alle klassen wordt er via een workshop of een bezoek aan De Hofnar aandacht aan besteed.
Groep 1 en 2 bekeken op 9 maart de film Shoooms avontuur in de Hofnar met voor- en 
nagesprek. De film ging over twee eieren die door een storm uit het nest gevallen waren. De 
uiltjes die eruit kwamen beleefden veel avonturen. Heel hartelijk bedankt rijders en 
begeleiders! Fijn dat jullie met ons meegingen.
Daarna gaat op vrijdag 11 maart groep 7-8 aan de slag met een workshop over vloggen.
Op donderdag 24 maart bezoekt groep 3-4 De Hofnar om naar de film De grote boze vos te 
kijken. Ook bij deze film wordt voor en na de film uitleg gegeven.
Tenslotte zijn op vrijdag 1 april de groepen 5/6 en het Facet aan de beurt. Groep 5/6 gaat aan 
de slag met een workshop over Fake News en Het Facet met een workshop met als titel: Baas 

van het Journaal.

We wensen alle kinderen veel plezier met de filmactiviteiten.

Cultuurwerkgroep,
Juf Elein, juf Hannie.





KRANTENARTIKEL
Hoe leg je kinderen de oorlog uit? ‘Je hoeft als ouder niet te verzwijgen 

dat jij ook niet weet hoe het afloopt’

Wat vertel je kinderen over een oorlog waarover ook volwassenen zich zorgen maken? 

De redactie van het Jeugdjournaal probeert moeilijke vragen niet te ontwijken. 

Praten over mogelijke oplossingen is daarbij essentieel, menen deskundigen.

Maud Effting enNadia Ezzeroili

Afgelopen weekend dreigde Poetin er voor het eerst mee: de rode knop. Het was 
nieuws waar de redactie van het NOS Jeugdjournaal even over na moest denken.
‘Wij zijn een nieuwsprogramma voor kinderen’, zegt chef Sonja Verbaarschott. ‘We 
gaan niks uit de weg en er zijn geen taboes.’ Toch hebben ze het nieuws dat weekend 
niet gebracht. ‘Praten over kernwapens – zoiets moet je zorgvuldig doen. We willen 
voorkomen dat kinderen niet meer zouden kunnen slapen.’
De maandag erop kwamen de vragen. ‘Kinderen wilden weten wat kernwapens 
precies zijn. En of Rusland die op ons wilde gaan gooien. Toen hebben we besloten dat 
we het een podium zouden geven. Ik heb op maandag de collega-jeugdjournaals in 
Engeland en Zweden geraadpleegd. Die hadden er ook items over gebracht.’ 
Het Jeugdjournaal wacht nog tot dinsdag. ‘Met duiding van onze Rusland-deskundige, 
die alles heel goed kan uitleggen aan kinderen, hebben we er toen een verhaal over 
gemaakt.’

Impact
Het is een heikel punt voor ouders, voor leraren op scholen, voor de media: hoe praat 
je met kinderen over de oorlog in Oekraïne? Wat heeft het voor een impact? En wat 
vertel je hun over een oorlog waarover ook volwassenen zich zorgen maken? Zeker is 
in elk geval dat de oorlog bijna geen kind ontgaat. ‘Wij krijgen momenteel 7.000 
vragen en reacties per dag van kinderen’, zegt Verbaarschott van het Jeugdjournaal. 

‘De twee meest gestelde vragen zijn: waarom is het oorlog? En: gaat Poetin ons 
aanvallen?’
En is het niet via het Jeugdjournaal, dan zien ze de beelden wel op sociale media 
voorbijkomen: tanks, explosies, filmpjes van jongeren die zich afvragen of een 
kernoorlog, de Derde Wereldoorlog of de dienstplicht aanstaande is. ‘Ik kan ouders 
één ding verzekeren’, zegt sociale media-expert Marieke Kuypers. ‘Als je kind een 
TikTok-account heeft, dan heeft het vrijwel zeker filmpjes over de oorlog in Oekraïne 
gezien. TikTok heeft een heel effectief algoritme. Als je één filmpje hebt bekeken, dan 
krijg je gegarandeerd nog veel meer filmpjes te zien.’
Met name jonge kinderen worden angstig van dergelijke filmpjes, ook als ze ‘grappig’ 
zijn bedoeld, merkte Kuypers toen ze begin deze week op TikTok vragen van kinderen 
beantwoordde over de Oekraïne-oorlog op sociale media. Daar zag ze iets opvallends. 
‘De jongste kinderen waren vooral bang voor het uitbreken van de Derde 
Wereldoorlog. Tieners wilden meer weten welke filmpjes nep of echt waren.’

Nucleair gas
Zo kwamen er veel vragen over The Ghost of Kyiv: een Oekraïense piloot die in zijn 
eentje meerdere Russische gevechtsvliegtuigen zou hebben neergehaald. De beelden 
bleken afkomstig uit een game. Ook vertelde een kind bijna te hebben gedoneerd aan 
de maker van een filmpje waarin een man met een Slavisch accent in een livestream 
net deed alsof de kernoorlog was begonnen: ‘Dit is gas, dit is nucleair gas!’

https://www.volkskrant.nl/auteur/Maud%20Effting
https://www.volkskrant.nl/auteur/Nadia%20Ezzeroili


Hoe reageer je als ouder op angsten van kinderen die iets meekrijgen van de 
oorlog?
‘Ga in elk geval niet liegen’, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. ‘Zeg niet dat 
er hier nooit iets zal gebeuren. Want als dat uiteindelijk niet waar blijkt, dan ben je 
je kind ‘kwijt’. Het hoogst haalbare in deze situatie is om als ouder een betrouwbare 
gesprekspartner te zijn. Je kunt bijvoorbeeld praten over kansen. En schetsen dat de 
kans klein is dat Rusland ook hier iets zal doen.’
Wacht niet alleen maar af, zegt Pont. ‘Het is goed om als ouder je kind er zelf naar 
te vragen. Hem een beetje uit te horen. Wat weet je er al van? En wat hoor je er op 
school over?
Als ouder hoef je niet te verzwijgen dat we ook nog niet weten hoe dit afloopt, zegt 
emeritus-hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. ‘Maar daarbij is het wél van 
belang om een hoopvol perspectief te bieden. Als je alleen maar vertelt over onze 
eigen stress en angst dat dit weleens uit de hand zou kunnen lopen, wat denk je dat 
er dan in die hersenen gebeurt? Je moet de ellende en het onrecht niet verdoezelen, 
maar je moet wel praten over oplossingen. En vertellen dat mensen oplossingen 
met elkaar kunnen vinden in conflicten, al duurt dat soms heel erg lang.’

Oudere kinderen
Dat geldt ook voor wat oudere kinderen, zegt De Winter. ‘Laat ze nadenken over 
manieren waarop dit te beëindigen zou zijn. Het is belangrijk om een eindpunt voor 
ogen te hebben. Daardoor krijgen ze niet het gevoel dat ze de grip op hun leven 
kwijtraken.’
Ook het Jeugdjournaal hanteert een dergelijk perspectief. ‘Afgelopen zaterdag 
waren er veel heftige beelden uit Oekraïne’, vertelt chef Verbaarschott. ‘Wij laten 
dan niet per se de grootste knal zien. Niet het allerheftigste beeld of geluid. Kijk, je 
kunt duizend inslagen laten zien, maar met één dek je de lading ook. We passen ook 
op met hevig huilende kinderen of met dieren die gewond zijn geraakt. Dat soort 
dingen komen keihard binnen.’ Vaak proberen ze optimistische invalshoeken te 
vinden. ‘Een kind dat na vier dagen reizen bij de grens aankomt en eindelijk eten, 
warmte en onderdak heeft bijvoorbeeld.’
Hetzelfde geldt voor het einde van het Jeugdjournaal. ‘Het is niet alleen maar 
oorlog in Oekraïne’, zegt Verbaarschott. ‘Wij laten ook een wolf zien die op straat 

kakt. En het was dinsdag ook complimentendag.’


