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AGENDA
MAANDAGAVOND 11 APRIL
19.00 - 20.30 UUR
AVOND VOOR
OVERBLIJFKRACHTEN

DINSDAG 12 EN DONDERDAG
14 APRIL
40-JARIG JUBILEUM
MET ALS
AFSLUITING OP DONDERDAGMIDDAG ONDER SCHOOLTIJD
HET
GROTE ORKEST VOOR ALLE
BELANGSTELLENDEN

De school bestaat 40 jaar.
Zo zijn we dit schooljaar gestart.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Feest
Door corona iets later dan gepland maar... we gaan
volgende week donderdag flink feest vieren en u kunt
daarbij zijn. Want met uw belangstelling wordt het voor
de kinderen nog leuker... Verderop in deze Kattebel leest
u meer over het 40 jarig bestaan.

Zieken
Uiteraard hoop ik dat alle kinderen er die dag zijn. Dat zal
nog een grote uitdaging zijn want er zijn heel veel zieken
momenteel. Van de week was er een kleuterklas waar
letterlijk de helft van de kinderen ziek thuis was. Ook in
andere klassen zijn heel veel zieken momenteel. Kinderen
zijn flink ziek en lang afwezig.
U hoeft niet dagelijks te bellen als ze ziek zijn. We zien ze
vanzelf weer verschijnen als ze beter zijn.
Kijk- en koffieochtend
Afgelopen dinsdag was er sinds lange tijd weer een
kijkochtend. U kon als ouder een kijkje in de klas nemen
om zo te zien waar uw kind mee bezig is. Vooral in de
groepen 1 t/m 4 werd er goed gebruik van gemaakt.
Daarna hebben we gezellig koffie gedronken in de keuken.
Wat is het toch fijn dat we u gewoon weer in school
kunnen verwelkomen. Het is zo normaal, maar het voelt
nog steeds speciaal.

15 APRIL
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 18 APRIL
2E PAASDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
WOENSDAG 20 EN
DONDERDAG 21 APRIL
EINDTOETS GROEP 8
WOENSDAG 20 APRIL
LEESCONSULENT IN DE
GROEPEN
VRIJDAG 22 APRIL
KONINGSSPELEN KINDEREN
ONTBIJTEN OP SCHOOL
12.00 UUR
ALLE KINDEREN VRIJ.
KINDEREN OPHALEN BIJ HET
VOETBALVELD van RKVV
DOMMELEN
25 APRIL T/M 6 MEI
MEIVAKANTIE
WOENSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG
MAANDAG 2 MEI
SUIKERFEEST
ZONDAG 8 MEI
MOEDERDAG
MAANDAG 9 MEI
LUIZENCONTROLE
WOENSDAG 11 T/M
VRIJDAG 13 MEI
DOMMELSE SPORTDAGEN
VOOR DE GROEPEN 3 T/M 8

JARIG
Personeel
Op Het Facet bieden we onderwijs aan kinderen met een
hoge intelligentie en een grote(re) onderwijsondersteuningsvraag. Dit noemen we zorgniveau 5 (het topje
van de zorgpiramide). Geregeld zijn het kinderen die eerder
zijn vastgelopen in het onderwijsproces en bij ons een plek
vinden waarbij ze leren doorzetten, leren leren, leren omgaan
met emoties en leren afstemmen op de ander. Daarbij komt
veel kijken. Dit is goed te zien in het schema van
talentontwikkeling. De punten die daar staan gelden niet
alleen voor hoogbegaafde kinderen maar eigenlijk voor alle
kinderen.
Dit schema vindt u op pagina 5 in deze Kattebel.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich ook na de
basisschool verder kunnen ontwikkelen in het voortgezet
onderwijs (VO).
Een voorziening zoals Het Facet bestaat in deze omgeving nog
niet (al doen VO-scholen hun best om ook deze kinderen uit te
dagen).
Het samenwerkingsverband van VO gaat een voorziening voor
deze kinderen in samenwerking met Het
Rythovius (middelbare school in Eersel) ontwikkelen. De
ervaringen die wij hebben opgedaan in de afgelopen jaren
delen we met de collega's van het voortgezet onderwijs.
Hiervoor wordt juf Ilona op woensdag, tot aan de
zomervakantie, gedetacheerd aan het Rythovius om dit mede
op te gaan zetten.
Meester Ron is tot de zomervakantie nu ook op woensdag bij
Het Facet.

9 april
Kyran
Groep 4
16 april
Lisa
Groep 1-2 A
22 april
Niek
Groep 1-2 B

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Overhemden gevraagd
Bij het verven gebruiken we vanaf groep 3 verfschorten. Dit zijn
oude overhemden. Deze zitten nu flink onder de verf en we
zouden graag oude overhemden ontvangen die niet meer
gedragen worden.
Heeft u er een of meerdere? Wilt u die dan meegeven aan uw
kind. Wij zijn er blij mee.

Ziekmelding
Nogmaals een bericht over hoe u uw kind ziek kunt melden:
Ziekmelden van uw kind doet u altijd telefonisch tussen 8.00
uur en 8.20 (uiterlijk 8.30 uur)! Fijn als u zich hier aan houdt. U
hoeft dit niet dagelijks te doen. We zien uw kind weer als het
beter is.

Welkom
Joy
Groep 1-2 A

Op tijd komen

Iann
Groep 1-2 A

De lessen starten om 8.30 uur. Alle kinderen moeten dan dus ín
de klas zitten. Zorgt uw kind dus uiterlijk 8.25 uur op school is?
Kinderen die te laat komen, verstoren de les. Voor het kind dat
te laat komt is dit ook echt niet fijn.

Volgende week op dinsdag 12 april en donderdag 14 april
vieren we het 40 jarig bestaan van de school.
In juni 1981 is basisschool de Belhamel gestart. Vorig schooljaar konden we i.v.m. de
coronapandemie niks organiseren. Vandaar dat we volgende week feest gaan vieren.

Wat gaat er gebeuren:
In alle groepen hebben de kinderen al een instrumentje gemaakt van de blikjes die we
hebben verzameld.
De organisatie Fort van Verbeelding komt een heus schoolpleinorkest met de kinderen
regelen. Er is eerder al een oproep gedaan of er ouders en kinderen zijn die een instrument
bespelen. Als u zich nog niet hebt opgegeven dan kan dat alsnog bij juf Yolanda
yolandakolkman@rbobdekempen.nl.
Op dinsdag komen ze in alle groepen al oefenen met vogelfluitjes, kokosnootdoppen,
klankplanken, flessen, klapkokers, steigerbuizen en cementkuipen. Dat zal een bijzonder
orkest worden.
Op donderdag wordt er nog een keer extra geoefend zodat we 's middags een optreden
kunnen verzorgen voor alle ouders en belangstellenden. Dus alle opa's, oma's, buren enz.
mogen komen kijken. Hoe meer publiek hoe specialer het wordt?

Om 14.15 uur start de eindpresentatie op het schoolplein, dit duurt 40
minuten dus de school is iets later uit.
(Tip voor ouders van kinderen die met de taxi naar huis gaan: licht het
taxibedrijf even in s.v.p.).
Bij erg slecht weer wijken we uit naar sporthal De Belleman.
Voor het optreden op donderdag heeft iedere groep een eigen kleur T-shirt
nodig. Je mag ook een sjaal of iets dergelijks in die kleur erbij aan doen. Prima
als deze (te) groot is! Gaat vooral om de kleur!
Groep
Groepen 1/2

Wit

Groep 3

Rood

Groep 4

Groen

Groep 5/6

Oranje en een slappe slipper

Groep 7/8

Zwart

Het Facet

Schoolshirts, dus die hoeven niets speciaals mee te
nemen

Groep 5-6 heeft ook een slappe slipper nodig. Deze komt na afloop ongeschonden mee terug
naar huis.

Koningsspelen thema "FitTop10"
Vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen in samenwerking met de voetbalvereniging.
We starten met een ontbijt op school dat gesponsord wordt door De Jumbo.
Daarna gaan de groepen 5/6, 7/8 en het Facet te voet naar de voetbalvelden. Daar
krijgen ze een voetbalclinic verzorgt door vrijwilligers van de voetbalclub.
Na de pauze worden er partijtjes gespeeld.
De groepen 1-2, 3 en 4 gaan om 10.00 uur te voet naar de sportvelden, eten daar fruit
en krijgen dan de uitleg van het voetbalspel.

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen makkelijke/sportschoenen en kleren aan hebben
en bij koud weer een warme trui?
Bij een erg slechte weersvoorspelling beslissen we woensdag 20 april of het door gaat of
niet.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit. Om 12.00 uur kunnen de kinderen op het
voetbalveld van RKVV Dommelen opgehaald worden.
RKVV Dommelen Loonderweg 15, 5551 TE Valkenswaard.
Wilt uw kind alvast de koningsdans oefenen, zie onderstaande clip
Het is zover! De gloednieuwe clip van de ‘FitTop10’ is uit. (koningsspelen.nl)

Schema talentontwikkeling
Wat is allemaal van invloed om je goed te kunnen ontwikkelen?

1 April op De Belhamel
Niet de kinderen maar het team van De Belhamel had van alles verzonnen om
iemand voor de gek te houden. Zo stond er zoals aangekondigd in de
vorige Kattebel een schaap in de moestuin...
Was het digibord van juf Monica beschadigd!?
En moesten de kinderen een rond driehoek gaan zoeken

Schapen in de moestuin.
Afgelopen vrijdag stond er een echt schaap in de moestuin. Verschillende
kinderen hadden wat extra's mee genomen voor het schaap

NIEUWS UIT GROEP 4

Computerprogramma Canva
Juf Helen doet een opleiding over Innovatie
en Media. Leert ze ons hoe we kunnen werken
met Canva. We hebben ons eigen logo gemaakt.
Later in het jaar gaan we nog filmpjes maken.

Kijkochtend in groep 4
Tijdens de kijkochtend hebben de ouders de kinderen meegeholpen om

woorden te zoeken met 'ou' en 'au'. Fijn dat jullie kwamen kijken in onze klas!

Circuit: Lente
In het huidige circuit werken we aan het thema lente. Er worden tulpjes
gevouwen, lentekoekjes gebakken, paaseieren gezocht en nog veel meer. Ook maken
we tijdens dit circuit iets voor Moederdag, maar we houden natuurlijk nog even
geheim wat dat is.

KWINK Burgerschap: Iedereen is anders en gelijkwaardig
Dit is een thema dat heel goed past binnen onze openbare school. Want het
motto van openbaar onderwijs is: 'Niet apart maar samen'. Mensen verschillen
in waar ze vandaan komen. In wat ze denken en geloven. Er zijn ook verschillen
in wat mensen kunnen en in wat mensen willen. Al die verschillen noem je
diversiteit. Ook in de klas op school is diversiteit.
Het is de vraag hoe je daarmee omgaat. Een ander afwijzen omdat hij anders
is, is natuurlijk niet goed. Maar verschillen negeren is ook niet altijd goed: dat
kan leiden tot verwijdering en onbegrip. Daarom is het goed om kinderen te
stimuleren tot positieve aandacht voor diversiteit: waarom is iemand anders
dan dat ik ben? Waarom doet iemand andere dingen dan dat ik gewend ben?
Dat is eigenlijk heel interessant! In de lessen van komende week leren en
ervaren de kinderen dat het goed is om diversiteit te waarderen en dat
iedereen verschillend is maar toch dezelfde rechten heeft. Niet voor niets zijn
de mensenrechten ‘universeel’: ze gelden voor iedereen!

KWINK Oudermagazine
Er is nu ook een Kwink Oudermagazine! Met veel informatie wat u als ouder over Kwink en
sociaal-emotioneel leren misschien wilt weten: het belang ervan voor de ontwikkeling van je
kind, hoe een Kwink-les op school eruitziet, hoe je thuis een bijdrage kunt leveren aan het
aanleren van cruciale vaardigheden en nog véél meer. U kunt het magazine
downloaden via Kwink Oudermagazine - Kwink (kwinkopschool.nl)

Dommelse sportdagen groep 3 t/m 8 in mei
Na de vakantie, om precies te zijn op 11, 12 en 13 mei is het weer tijd voor de traditionele
sportdagen voor de groepen 3 t/m 8.
Alle ouders die zich hebben aangemeld om te helpen tijdens deze dagen, krijgen zo snel
mogelijk de benodigde informatie. Wij danken bij voorbaat iedereen die bij deze dagen
meehelpt. Zonder uw hulp kunnen deze sportdagen niet plaatsvinden!
De indeling van de sportdagen ziet er als volgt uit:
Woensdag 11 mei 2022:
Sportdag voor de groepen 3 en 4
De kinderen zijn, zoals altijd, uiterlijk om 08.30 uur op school. Ze starten vanuit de eigen groep
bij de eigen leerkracht. De groepsleiders halen hun kinderen in de klas op om vervolgens
onder begeleiding van ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk naar “het Heike” te
lopen. Daar kan de sportdag beginnen.
Trek uw kind(eren) gemakkelijke kleding aan, bij voorkeur gymkleding. De kinderen trekken
het Belhamel T-shirt thuis al aan.
De kinderen nemen zelf een tussendoortje en een drinkbeker mee. Wij adviseren om bij warm
weer uw kind(eren) een drinkfles met water en zonnebrandcrème mee te geven. Smeer uw
kind thuis alvast in!
De kinderen zullen rond 12.00 uur weer op school terug zijn. Op de normale tijd, om 12.15
uur mogen ze naar huis.
Donderdag 12 mei 2022:
Sportdag voor de groepen 5 en 6
De kinderen hebben deze dag een verplicht continurooster. We starten de schooldag gewoon
om 08.30 uur op school. Ze starten vanuit de eigen groep bij de eigen
leerkracht. De groepsleiders halen hun kinderen in de klas op om vervolgens onder
begeleiding van ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk naar “het Heike” te lopen. De
kinderen brengen deze dag, al sportend, op “het Heike” door. Trek uw kind(eren) sportkleding
aan en zorg dat uw kind thuis al het Belhamel T-shirt aantrekt.
De kinderen nemen een tussendoortje, eigen lunch en drinkbeker mee. Bij warm weer is een
drinkfles met water en zonnebrandcrème aan te raden. Graag thuis al een keer insmeren!
Sluiting van de dag is rond 14.00 uur. Alle kinderen gaan samen met de
leerkrachten terug naar school en mogen op de normale tijd om 14:45 uur naar huis.
Vrijdag 13 mei 2022:
Sportdag voor de groepen 7 en 8
Hier geldt hetzelfde rooster en afspraken als voor de groepen 5 en 6; inclusief het warm-weeradvies en het meebrengen van een tussendoortje, lunchpakket & drinkbeker.
U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en de kinderen te
komen aanmoedigen!!!
Groet juf Tanja (leerkracht groep 3) en juf Anouk (leerkracht groep 4), Sportcoördinatoren

Notulen leerlingenraad 1 april
Aanwezig: Damian, Sam, Ruby, Lloid en Kaithlyn
Afwezig: Doortje en Jolijn
Notulist: Damian
bedankt Lotte voor de vorige notulen
Een korte vergadering deze keer.
planten in de Belhal en in de tuin
De start voor de moestuin is gemaakt. Dat
is mooi en de leerlingenraad is benieuwd naar het verdere verloop. Vorig jaar zijn er
nieuwe plantjes gezet in de speelplaats.
Er wordt helaas toch nog veel vertrapt tijdens het buiten spelen.
De leerlingen raad wil bordjes maken en die bij de plantjes zetten. Op
de bordjes komen waarschuwingen staan ter voorkoming van het vertrappen van
de plantjes. Jolijn, Lotte en Lloid willen dat graag op zich nemen.

Goaltjes
Damian,
Sam en Lloid gaan aan juf Dieneke vragen of iets gedaan kan worden aan de goaltjes.
Bij eén goal is er een paaltje stuk/verdwenen.
Of misschien zijn er andere goaltjes mogelijk.
schaken
Het schaken op vrijdagmiddag verliep rommelig doordat de kinderen steeds
maar in en uit de lokalen liepen.
De leerkrachten hebben dat aangegeven. Daarom was de schaakmiddag op
18 maart voor ’t Facet en groep 7/8. Groep 5/6 had de schaakmiddag op
25 maart. Natuurlijk in overleg met de leerkrachten.
De schaakmiddagen verliepen daardoor veel rustiger. Daarom zullen de schaakmiddag
en voorlopig op dezelfde manier doorgaan. De schaakbegeleiding door
meneer Henk en meneer Wouter is heel erg fijn.

De volgende schaakmiddagen zijn in overleg met
de leerkrachten op vrijdag 13 mei van 12.45u tot ongeveer 13.30u voor groep 5/6
(Lloid en Kaithlyn zetten alles klaar) en op vrijdag 20 mei van 12.45u tot
14.45u voor groep 7/8 en ’t Facet. (Sam, Lotte, Damian, Ruby, Doortje of
Jolijn zetten alles klaar).
rondvraag
Vanuit de ouders via de leerlingenraad:
het zou leuk zijn wanneer er een Belhamelreünie wordt georganiseerd. Wordt vervolg
d…

Volgende leerlingenraad is vrijdag 10 juni.

Verkeersexamen theorie en praktijk: Iedereen geslaagd!!
Spannende dagen voor de kinderen uit groep 7 en Het Facet B. Op donderdag
31 maart het theoretisch verkeersexamen en dinsdag 5 april het
praktisch verkeersexamen. Daarbij was het 5 april ook spannend of we het wel
droog zouden houden. En het bleef droog!
Voor het theoretisch examen was iedereen die er aan heeft deelgenomen
geslaagd. Het fietsen op 5 april was wel een stukje spannender, want een foutje in
het verkeer is zo gemaakt. Wat goed dat veel ouders het initiatief hebben
genomen om vooraf met de kinderen de route te oefenen. Dat is zeker helpend!
Ook helemaal top dat zoveel vrijwilligers de moeite hebben genomen om het
praktisch verkeersexamen goed te laten verlopen. Zonder vrijwilligers kan het
immers niet doorgaan.
Afgelopen donderdag kregen de kinderen de uitslag te horen. Warempel!
Iedereen geslaagd! Valkenswaard en omstreken en na 5 april beslist weer een
stukje veiliger geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Helaas waren ook enkele pechvogels die door ziekte niet konden deelnemen
aan het praktisch fietsexamen. Zij mogen het volgend schooljaar nog eens
proberen wanneer er in april weer een verkeersexamen is. Dat komt vast en zeker
wel goed.

Peuterprogramma
Spelen bij kinderdagverblijf IK-OOK is fijn!
Ontdek, groei en leer op je eigen tempo. Deze maand heeft IK-OOK het thema
huisdieren. Kijken jullie mee?

Spelen bij de BSO
Welkom bij BSO De Schilders en BSO Het Atelier!
Iedere dinsdag en donderdag komen de sportstagiaires van Sportief Valkenswaard met ons
sporten. De hele week plannen de juffen van IK-OOK activiteiten, we kunnen dan uit verschillende
activiteiten per dag kiezen. O.a. koken, knutselen, spelletjes en toffe workshops.

