Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen
040-2042588 | info@obsdebelhamel.nl | www.obsdebelhamel.nl

Jaargang 22.---- 22 april 2022 -– nr. 15
TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

AGENDA
25 APRIL T/M 6 MEI
MEIVAKANTIE
WOENSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG

MAANDAG 2 MEI
SUIKERFEEST
ZONDAG 8 MEI
MOEDERDAG
MAANDAG 9 MEI
LUIZENCONTROLE

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Wat een feest!
40 jaar De Belhamel, wat een tijd! Wat mooi dat we
dit nu eindelijk met elkaar konden vieren.
Ik heb genoten van al die lachende kinderen. Zo mooi om
te zien hoe kinderen die het soms wat moeilijker hebben
op school, nu zo goed tot hun recht kwamen.
Ook zag ik veel ouders stralen. Wat fijn dat er zeker wel
honderd belangstellenden gekomen waren om te kijken en
luisteren. Heel erg bedankt daarvoor. Dat heeft de
kinderen en ons goed gedaan. Het geeft een gevoel van
saamhorigheid om samen feest te vieren!
Gelukkig konden we ook juf Elein even in het zonnetje
zetten. Al bijna 40 jaar is zij leerkracht op de school. Ook
dat verdiende een groot publiek en een spontaan applaus.
Kinderen, ouderraad, team en de mannen van Fort van de
Verbeelding, hartelijk bedankt voor het mogelijk maken
van deze dag!
Op naar de 50 jaar Belhamel!

WOENSDAG 11 T/M
VRIJDAG 13 MEI
DOMMELSE
SPORTDAGEN VOOR DE
GROEPEN 3 T/M 8
Zie voorgaande Kattebel
VRIJDAG 20 MEI
KATTEBEL 16
DONDERDAG 26 MEI
VRIJDAG 27 MEI
HEMELVAART
ALLE KINDEREN VRIJ
VRIJDAG 3 JUNI
KATTEBEL 17

MAANDAG 6 JUNI
2E PINKSTERDAG
DINSDAG 7 JUNI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 6 JUNI T/M
VRIJDAG 10 JUNI
GROEP 1 T/M 4 VRIJ

WOENSDAG 8 JUNI T/M
VRIJDAG 10 JUNI
KAMP GROEP 8

JARIG
Overblijven

Zoals eerder aangekondigd zit er een verandering aan te
komen in het overblijven. Vanaf het komend schooljaar gaan
we dit anders doen.
Momenteel zijn we achter de schermen druk bezig om
scenario's uit te werken hoe we dit kunnen doen en wat de
gevolgen hiervan zijn voor bijvoorbeeld (kleine aanpassingen
in) de schooltijden, kosten, overblijfkrachten en hoe op te
geven dat je kind over moet blijven.
We maken deze scenario's en plannen samen met IK-OOK,
onze kinderopvangorganisatie. Momenteel zijn we in gesprek
met de medezeggenschapsraad en zijn we een aantal zaken
aan het doorrekenen. We willen kwaliteit leveren en de kosten
voor ouders zo laag mogelijk houden. Als school en als
kinderopvangorganisatie hebben wij geen winstoogmerk, dus
we hoeven er niets aan over te houden. Zodra dat mogelijk
is, informeren we hier verder over. Nog even geduld alstublieft.

30 april
Simon Groep 4

1 mei
Luca Groep 1-2 A
2 mei
Djevano Groep 4

Overblijfkrachten bedanken

Dat het schoolteam en ouders de huidige overblijfkrachten
waarderen hebben we als team en als ouderraad vorige week
maandag aan de overblijfkrachten laten merken. We hebben
de overblijfkrachten, ook namens u, in het zonnetje gezet. Ze
kregen taart en een leuk filmpje te zien van team en kinderen.
Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het
overblijven.
Hulde voor deze overblijfkrachten, want dat het niet makkelijk
is om te doen, kwam ook deze avond naar voren.

Nieuwe meester
Meester Jeroen Stijns komt na de zomervakantie bij ons
werken als neveninstromer. Momenteel is hij werkzaam als
vakleerkracht gym. Hij gaat zich omscholen tot
groepsleerkracht. Komende periode zal hij geregeld op vrijdag
al op school zijn om vast nader kennis te maken met de school.
Meester Jeroen, veel succes!

Terugblik studiedag
Vorige week vrijdag hadden we een studiedag waarop we 's
morgens een workshop hebben gekregen door Velt (een
Belgische organisatie, een vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren).
Vervolgens hebben we een aantal organisatorische zaken
geëvalueerd en voorbereid/doorgesproken met elkaar. Na
de Koningsspelen komen de Dommelse sportdagen er weer
aan. We hebben taken verdeeld en gesproken over de
organisatie van het schoolkamp van de schoolverlaters,
wanneer groep 1 t/m 4 vrij is (zie agenda en kalender).
Daarnaast hebben we de leestoetsen besproken.
Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

25 april
Josh en Lenn Groep 1-2 A
Lilou Groep 6

WELKOM:
Julia in groep 1-2 A
Meester Jeroen

3 mei
Thijs Facet B
Eve Groep 3
6 mei
Vito Groep 3

7 mei
Moussa Facet B
8 mei
Julia Groep 4
10 mei
Nine Groep 1-2 B
Jolijn Facet C
11 mei
Sem Groep 1-2 B
14 mei
Jaylee Groep 7

16 mei
Neal Facet A
18 mei
Mike Groep 6

Een indruk van het jubileum op school
Wat een gezellige dag hebben we gehad. 's Morgens stonden de juffen allemaal
met een kroon op, op het schoolplein om de kinderen feestelijk te ontvangen.
Spontaan werd de polonaise ingezet. Daarna werden alle kinderen getrakteerd op
een klein gebakje of soesje van de bakker en werd er in alle groepen geproost op
de jarige school. 's Morgens werd er nog geoefend om 's middags een geweldig
muzikaal spektakel neer te zetten, en een spektakel dat was het. Wat een knap
schoolpleinorkest was het!

Juf Elein werd even in het zonnetje gezet
omdat ze al bijna 40 jaar juf is van deze
school.

Uit het Valkenswaards weekblad

KWINK van de week: Zie je het? Doe iets!
Waar hebben we in alle klassen aandacht voor momenteel?
Soms kan het gebeuren dat een ander zich niet prettig voelt door iets dat jij
gedaan hebt. Bijvoorbeeld als je je tas midden in de gang zet waardoor iemand
anders er niet goed door kan. Of je maakt tijdens het voetballen een vervelende
opmerking naar een klasgenootje. Soms zie je dan niet meteen dat het niet leuk is
voor die ander. Omdat je er niet op let, of omdat je het niet herkent. Want
iedereen laat gevoelens op een andere manier zien. Je moet dus echt goed
opletten!
In deze lessen gaan de kinderen aan de slag met het herkennen van emoties bij
andere kinderen en het kijken naar hun eigen gedrag. En leren ze dat je ook 'sorry'
kunt zeggen als het toch een keer niet helemaal goed gaat!

Fruit op school
Met ingang van de meivakantie stopt het aanbod van het schoolfruit. Met
subsidie van de Europese Unie hebben we een aantal maanden op
woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit/groente gekregen. Zo hebben
we kennis kunnen maken met verschillende soorten groente en fruit.
Het is nog even afwachten of we met ingang van het nieuwe
schooljaar weer gebruik kunnen maken van deze regeling. Alle ouders die
hebben geholpen met het snijden van alle groente en fruit: hartelijk dank!
Denkt u er aan om uw kind weer iedere dag fruit mee te geven?

NIEUWS UIT GROEP FACET A
De sterrenwacht op 1 april
Hallo, wij zijn Ainoa en Lauren uit groep 6 . We vertellen over de sterrenwacht.
Op 1 april zijn we bij de sterrenwacht in Asten geweest. We gingen met de auto. Er waren
twee groepen: één van 13 en één van 14. Toen we binnenkwamen ging de meneer van de
sterrenwacht ons uitleggen hoe alle sterren en planeten heten en werken. Daarna ging
de ene groep naar het planetarium; de andere groep naar de sterrenkijker in de
sterrenkijkerskoepel. De koepel kon hélemaal open. Er stond een grote telescoop. We
mochten er allemaal een keer inkijken. Alles wat we zagen was ‘ondersteboven’.

Daarna gingen we naar het planetarium.
Het was donker en we keken naar de
sterren. Er stond een groot apparaat in
het midden. De man die uitleg gaf, wees
met zijn zaklamp planeten en
sterrenbeelden aan. Wat later gingen we
weer naar boven voor testen en proefjes.
Op het eind van de ochtend vertrokken
we weer met de auto naar school.
We waren erg hongerig van ‘al dat leren’.
End!

Op 1 april gingen we naar ‘De Jan Paagman Sterrenwacht’. Dat was heel leuk (kijk foto).
We gingen in een geheimzinnige kelder en toen ging het licht uit. Een medewerker zette
een machine aan en alles begon te draaien. Er waren heel veel sterren en ook planeten
aan de hemel te zien. Het was zo cool!!
Bas uit groep 5

Vervolg Facet

Een papieren knikkerbaan.
Bij het Facet hebben we een papieren
knikkerbaan gemaakt. We hadden het
idee van ‘ Het Briljant Kwartier’.

Ik zat in het groepje met Quinn. De opdracht was: de knikker moet er zo lang als
mogelijk over doen om bij het einde te komen. Je moest eerst kubussen vouwen als
versteviging. Daarna de banen, de bochten en een opvangbakje. Als je wou, dan kon je
nog een looping vouwen. Dat was een enorme uitdaging, want dan moet de knikker wel
snel genoeg gaan om er door te kunnen en daarna moest je ‘m weer vertragen.
Getypt door Maurick uit groep 6 😎

Marie uit groep 6, Facet A: blauw
Biek uit groep 6, Facet A: rood:
Wij hebben op het Facet een papieren knikkerbaan gemaakt. Marie en ik zaten in
aparte groepjes, maar we schrijven dit toch samen. De opdracht was maak een
knikkerbaan, waarbij de knikker zo traag mogelijk naar beneden loopt. Dit is de link waar
we
mee hebben gewerkt: https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=11&
v=sdpOgiGcBAM&feature=emb_logo . Zo weet je hoe je de papieren knikkerbaan moet
maken.
In mijn groepje ging alles goed, totdat de knikkerbaan in elkaar stortte. Dat kwam door
de warmte in het lokaal, waardoor sommige plakbandjes losraakten.
Ik zat met Daimy in een groepje. We hebben fijn samengewerkt. Onze
knikkerbaan was oranje en geel.
Niels en Lauren zaten bij mij in de groep. Onze knikker rolde in 13 seconden naar
beneden en die van ons in 6 seconden.
De langste tijd was 7:22 seconden. Toevallig van mijn groepje ook: 7:22
seconden, ha,ha,ha!!

Ik ben Gijs uit groep 6 en ga het over de knikkerbaan hebben. Gewoon op school gemaakt,
samen met Ridhaan. Ook mijn klasgenootjes hebben in groepjes een knikkerbaan gemaakt.
We begonnen goed, toen ging het wat minder en toen weer wat beter. Op 17 maart zijn we
begonnen, op 24 maart zaten we midden in het project, op 31 maart was het bijna de laatste
dag en op 7 april was hij uiteindelijk klaar. In het begin moest Ridhaan midden in het project
weg, toen liep dit vertraging op, maar we hebben hem gelukkig af kunnen. Hoe we de
knikkerbaan maakten? Eerst twee kubussen voor de stevigheid vouwen en plakken en
vervolgens hieraan een baan vastmaken. Daarna drie kubussen met nog een baan. Dat was
het.

Een april grappen.

In Facet A hebben ze plakbandjes op de stoel van de meester
geplakt. Ook hebben ze de deur dicht geplakt met duct tape.
Iemand heeft onder de kraan een plakbandje geplakt, zodat het
water alle kanten opspatte. Ook stond er een schaap voor de deur
van het Facet. Als je hem water gaf kreeg je een snoepje, helaas
was het geen echt schaap, maar juf Helen.
van Niels

40 jaar de Belhamel
Donderdag 14 april hebben we met de hele school gevierd dat De Belhamel 40 jaar
bestaat.
Iedere klas had op dinsdag een workshop met bijzondere muziekinstrumenten.
Ook had iedereen van de school had een versierde shaker gemaakt van een blikje
waar rijst in zat. Samen vormden dat het schoolorkest.
Op dinsdag hadden we de voorbereidende workshops. We kregen instructie van de
workshopleiders. Bij Het Facet oefenden we in het lokaal van juf Hannie. Alle stoelen
en tafels werden aan de kant geschoven. We moesten even wennen aan het geluid
van de steigerbuizen. Met de pvc fluitjes moesten we goed oefenen, want dat was niet
gemakkelijk. Gelukkig hadden we snel in de gaten hoe je er geluid uit kon krijgen.
Iedere klas had zijn eigen muziekinstrument (en).
Op donderdagochtend hadden we cluster repetities met twee klassen bij
elkaar, daarna hadden we de generale repetitie. Tussen de repetities door werden we
getrakteerd op limonade uit champagne glazen en lekkere gebakjes. Ze waren heerlijk.
Na de generale repetitie gingen we even terug naar de klas. Daarna was daarna was
het echte optreden. Er stonden ruim honderd mensen aan de kant te kijken, dat
maakte het extra spannend. Het waren 2 ontzettend gezellig dagen. aan de ouders en
dat was een groot feest.

Jolijn en Pleun, Facet C

Notulen MR/OR 28 maart 2022
Op 28 maart was er een gezamenlijke vergadering van de Ouderraad (OR) en de
Medezeggenschapsraad (MR).
De volgende punten zijn besproken:
Ouderbijdrage: n.a.v. vraag van het bestuur.
Kascontrole:
Via De Kattebel wordt er door de ouderraad een ouder gevraagd voor de kascontrole. En
wordt vermeld hoe de OR zich verantwoordt voor de uitgave (waar ter inzage ligt
bijvoorbeeld).
Overblijven en schooltijden:
Dieneke licht de huidige stand van zaken toe.
Ouders geven aan het belangrijk te vinden de huidige stand van zaken te delen met de
ouders.
Organisatie en inhoud van de bedankavond van 11 april voor de overblijfouders is
besproken.

Moestuin:
De moestuin komt aan de kant van Het Rudolfusdal. De tuinbedden zijn al gedeeltelijk
klaar. Komende tijd zal er een workshop gegeven worden door Velt (Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren). Velt begeleidt de werkgroep moestuin. Deze zal
binnenkort actief ouders gaan vragen.
De oude moestuin gaat op termijn verder gebruikt worden als speelplaats voor de
kleuters.
Jubileum:
De school bestaat 40 jaar (2021, maar i.v.m. corona nog niet gevierd). Op 12
(voorbereiding) en 14 april wordt dit gevierd. De organisatie ‘Fort van de Verbeelding’
regelt het feest: schoolpleinorkest op donderdag 14 april buiten op het schoolplein of bij
slecht weer in De Belleman. Met hopelijk veel belangstellende ouders en grootouders.

Nog een bericht vanuit de schoolleiding....Personeel

Vanmiddag is definitief geworden dat (juf) Judith Wiersema meteen na de meivakantie
bij ons aan de slag gaat als onderwijsassistent op dinsdag, woensdagochtend en
donderdag. Ze gaat ondertussen een opleiding tot leerkrachtondersteuner volgen. Ook
komend schooljaar zal zij werkzaam zijn op onze school. Tot de zomervakantie zal ze
vooral ondersteunen bij de kleutergroepen.
Van harte welkom in ons team en heel veel werkplezier bij ons de komende tijd!
Groet juf Dieneke Berends

Gevonden voorwerpen
Hieronder een aantal foto's van de gevonden voorwerpen van een
heel lange periode. Op het podium ligt nog meer...
Mocht u iets bekends zien dan kunt u het tot woensdag 11 mei
8.30 uur op komen halen, daarna gaat het naar een goed doel.

INGEKOMEN BERICHTEN

Nieuws van Sportief Valkenswaard
De meivakantie staat voor de deur en ook in deze vakantie
hebben wij, Sportief Valkenswaard, weer een leuke activiteit op het programma staan
voor kinderen en jongeren. Op dinsdag 26 april kunnen kinderen en jongeren tussen
de 7 en 14 jaar voor €1,50 komen lasergamen in het bos
achter Harba Lorifa onder begeleiding van medewerkers van Sportief Valkenswaard.
Meer info over de activiteit is terug te vinden op onze
website; https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/outdoor-lasergamen.

