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AGENDA
DONDERDAG 26 MEI &
VRIJDAG 27 MEI
HEMELVAART
ALLE KINDEREN VRIJ

VRIJDAG 3 JUNI
KATTEBEL 17
MAANDAG 6 JUNI
2E PINKSTERDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Hopelijk hebben de kinderen een fijne meivakantie gehad.
Het voelt al erg ver weg. Werken in het onderwijs voelt voor
mij soms als op een rijdende trein stappen en in de vakanties
even stil staan op een station om bij te tanken. Dat bijtanken
ging dit keer iets minder met een zoon die eindexamen doet
en gewoon les had en als mantelzorger van mijn moeder, die
niet in de buurt woont, en die gevallen was. Soms heb je van
die momenten in het leven dat alles even tegelijk komt.
Maar ik ben weer fijn aan het werk en de voorbereidingen
voor volgend schooljaar zijn weer in volle gang. Ik heb de
afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd met onze
eigen kinderopvangorganisatie IK-OOK over de
tussenschoolseopvang. Binnenkort kan ik u daar meer over
vertellen!
Ik merk dat onze school erg in trek is bij mensen die gaan
verhuizen en voor jonge gezinnen, dus er vinden diverse
rondleidingen plaats.
Afgelopen dinsdag heeft onze groepsdirecteur, Ron
Schoonhein, een dag meegelopen op school. Ron is mijn
leidinggevende en heeft zeven scholen 'onder zich'. Het was
een fijn bezoek. Ron was verrast over de samenwerking
tussen Facet en Belhamel. Hij merkte de fijne sfeer in de
school op, tussen leerlingen en leerlingen en hun leerkracht
en teamleden onderling en met mij. Het was hem ook
opgevallen hoe kinderen geaccepteerd worden zoals zij
zijn. "Je kunt hier als kind rustig op je sokken lopen als je dat
fijn vindt, geen medeleerling die daar vreemd van op kijkt".

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
DINSDAG 14 JUNI
SCHOOLFOTOGRAAF

VRIJDAG 17 JUNI
KATTEBEL 18

JARIG
Dinsdag 31 mei komt Gert Kusters, onze onderwijsbegeleider
(taal), weer in de groepen om met ons mee te kijken hoe we
het woordenschatonderwijs nog verder kunnen verbeteren.
Onder woordenschatonderwijs valt ook het onderwijs aan
kinderen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2).
Juf Judith is na de meivakantie gestart op dinsdag,
woensdagochtend en vrijdag als onderwijsassistent. Ze volgt
een opleiding tot leerkrachtondersteuner. Een
leerkrachtondersteuner mag onder eindverantwoordelijkheid
van een leerkracht zelfstandig onderwijs aan een groep
geven.
Meester Jeroen is na de vakantie gestart als
onderwijsassistent. Tot de zomervakantie is hij op vrijdagen op
school in diverse groepen. Hij gaat een neveninstroomtraject
doen om zich om te scholen tot leerkracht. Hij is al
vakleerkracht gym, dus heeft een grote voorsprong.
Ik wens de nieuwe collega's veel werkplezier toe en succes
met hun opleiding. Fijn dat we op deze manier mee kunnen
werken aan het oplossen van het personeelstekort.
Ik ben zo blij dat we in de afgelopen twee weken drie zieke
collega's hebben gehad en toch alle kinderen naar school
hebben kunnen laten komen.
Groet, Juf Dieneke
schooldirecteur

Even voorstellen

Waarschijnlijk heeft u mijn naam al in de vorige Kattebel voorbij
zien komen. Ik ben dus Judith Wiersema, getrouwd met een hele
lieve man, heb 2 prachtige zoons (13 en 9 jaar) en ben
woonachtig in Dommelen.
Tot vijf jaar geleden heb ik met plezier gewerkt bij Woningbelang
in Valkenswaard. Daarna heb ik twee jaar eerst de tijd voor mezelf
en mijn gezin genomen. De laatste 3 jaren heb ik verschillende
werkzaamheden gedaan. Van mensen adviseren bij het nemen
en/of veranderen van hun zorgverzekering, ouderen verzorgen en
activiteiten met hun doen en tenslotte crematies en afspraken bij
crematoria inplannen. Heel verschillend en gevarieerd! En nu
begin ik aan een geheel andere ¨tak van sport¨.
Ik werk als onderwijsassistent (voornamelijk bij de kleuters) en
volg een traject voor leerkrachtondersteuner. Geheel nieuw en
dus ook weer spannend, wel leuk!
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen in de natuur,
een creatieve cursus te volgen en (met mijn man) concerten te
bezoeken.
De laatste twee dingen hebben de afgelopen 2 jaar helaas stil
gelegen, maar hoop ik weer snel te kunnen oppakken.
Inmiddels heb ik alle kleuters gezien, hopelijk zie ik u (of u
mij) op het schoolplein of bij het klaslokaal!
Groet, juf Judith

22 mei
Bas
Facet A
25 mei
Thorin
Groep 1-2 A
26 mei
Loek
Groep 4
27 mei
Tess
Groep 1-2 A
Lotte
Groep 7

30 mei
Jaymin
Groep 3
1 juni
Hanna
Groep 4
Pleun
Facet C

Yva in groep 1-2 B

NIEUWS UIT GROEP 5/6
Wat hebben we veel leuke dingen gedaan in de afgelopen weken! De kinderen uit
groep 5/6 hebben alleen of in een tweetal een stukje geschreven over o.a. de
Koningsspelen, ons bezoek aan het Prehistorisch dorp, het 40-jarig jubileum en het
schoolvoetbaltoernooi.
Daarnaast hebben we afgelopen vrijdag de Dommelse Sportdagen gehad, en heeft
groep 5/6 samen met Facet A de sportiviteitsprijs gewonnen!
Veel leesplezier!
Groetjes, Juf Heleen

Prehistorisch Dorp
Wij gaan het hebben over het Prehistorisch dorp
We konden allemaal leuke dingen doen.
bijvoorbeeld in een boot varen of
brood bakken. En we hadden pijl en boog
geschoten.
slot; we vonden het super leuk.
En we hebben veel gezien
ook mensen uit die tijd.
Groetjes; Caitly en Leyla

Prehistorisch dorp
Hoi vandaag ga ik naar het Prehistorisch dorp het gaat leuk
worden!
We gingen boogschieten en zwaardvechten(van hout)en ik was
bijna NAT!! Door de boot in het water.
Ik vond het super leuk!!
Ik wil daar nog een keer heen!
Groetjes Dave!!
Prehistorisch Dorp
Hoi mijn naam is Jelle.
Ik ga het hebben over het uitje van school 2022.
Als eerste werden de groepjes besproken.
Ik zat in de auto van Juf Jacqueline.
En in het groepje van AMIR JOEPIE!!
Eerst reden we naar de bestemming.
Maar, er was een probleem we waren verdwaald,
geweldig zucht . We liepen wel een 1 km voorbij de poort van
het Prehistorisch Dorp. Ddan maar Google Maps.
Eindelijk waren we er maar we waren de laatste.
Als eerst gingen we naar een soort hut van Klei
en hout. Amir en ik zagen een mand met schilden en zwaarden
cool. Amir en ik waren net ridders .
Helaas waren met een groepje gevuld met meisjes dus we
moesten naar het paardrijden zucht.
Onderweg naar het paardrijden zagen Amir en ik een KANO
!!!! We gingen in de kano Met natuurlijk een zwemvest.
Daarna gingen we broodjes bakken bij een kampvuur ik at de
broodjes op want de andere vonden het vies het ergste wat
kon gebeuren gebeurde HET WAS TIJD
NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
En we gingen weg met de auto.

Prehistorisch Dorp
Voor de vakantie zijn we naar het Prehistorisch Dorp geweest .
Er waren veel activiteiten zoals: kanoën, brood bakken, munten
maken en stenen gooien.
Het was zo leuk dat we niet weg wilden.
Uiteindelijk gingen we terug naar school en mochten heel
even buiten spelen
Emma en Ashley.

Het prehistorisch dorp
Wij zijn Jaylinn en Lilou. Wij zijn naar het prehistorisch dorp
geweest. Er waren heel veel activiteiten zoals…vechten, pijl en
boog schieten, kanoën, brood bakken,
stelten lopen,met modder spelen, kegelen, inkt schrijven,
munten maken, je kon kijken naar dingen die ze vroeger deden. In
het prehistorisch dorp waren verschillenden tijden waar je naar
toe kon. En in elke tijd waren verschillenden spullen en mensen.
Dit onze kattebel.

Koningsspelen
We hadden rugby training gedaan en toen hadden we pauze. En
toen gingen we voetballen. We
hadden kinder voor kinder danges gedaan. Wij vonden het leuk.
Groetjes, Albines en Lloid

De koningsspelen op een school
Iedereen kent het wel . Meeste scholen vieren met sporten,
ontbijten en nog wat leuke dingen! .Het is soms druk maar dat is
oké .Het was ook met oranje dingen bijvoorbeeld ,kleding ,eeten,
tafels . Het was super leuk hopelijk ook voor jou
Groetjes Ishana

40 jaar!!!
Ik ga het hebben over het 40 jaar jubileum en het schoolorkest.
Toen de school 40 jaar werd gingen we een schoolorkest houden.
Alle groepen hadden een instrument, wij hadden kokers en daarvoor hadden we
slippers nodig. we gingen bij het schoolorkest ook danspassen maken. En die
danspassen waren zoooooooooooooooooooo leuk!!! :) :) :) :)
gemaakt: door Kaithlyn Roesman

Schoolvoetbal
Na school op een vrijdagmiddag ging ik met een paar anderen kinderen
naar het schoolvoetbal.
Maar we moesten eerst 1 of 2 rondes wachten tot wij waren, dat duurden best lang.
Gelukkig hadden ze een kleiner veldje achter de tribune, daar gingen we even spelen.
Toen het tijd was renden we allemaal naar het veld toe met
mijzelf, Emma, Lloid, Jaylinn en Lilou. Maar je mocht maar met 6 op het veld dus Emma stond
aan de kant voor extra.
We waren allemaal best nerveus en tegelijkertijd ook ongeduldig.
Daar gingen we. en het was wel leuk, maar we hadden 0 goals, en nog een ronde,
en nog een, nog een en dan eindelijk een goal! ja! maar we waren niet de enige
die laatsten waren, want de anderen hadden helemaal geen goals:)
Groetjes, Sophie

KWINK van de Week: Stap voor stap

Veel dingen die je doet of leert, lukken niet in één keer. Zo kon je niet in
één keer schrijven of lopen. En kun je ook niet in één keer een moeilijke
rekensom maken.
Als iets niet in één keer lukt, kan dat erg frustrerend zijn. In les
11 van Kwink hebben we geleerd dat je in zulke situaties positieve
gedachten kunt gebruiken, zoals ‘Ik kan het!’ en ‘Ik probeer het gewoon nog
een keer!’ Die gedachten helpen je om je beter te voelen en door te zetten.
Het zijn helpende gedachten!
Deze les gaan we aan de slag met het stap voor stap aanpakken van iets dat
niet in één keer lukt. Al die kleine stapjes lukken vaak al snel en maken het
makkelijker en leuker om te blijven doorgaan en door te zetten!

Certificaat
uitreiking Kangoeroerekenwedstrijd.
Op maandag 16 mei hebben alle deelnemers van de
Kangoeroerekenwedstrijd van de Belhamel en Het
Facet het certificaat van deelname ontvangen.
Aan de scores was heel goed te zien dat de kinderen
hard gewerkt hadden. We hebben heel wat
rekentalenten op onze school. Alle prestaties waren
een felicitatie waard!
Op alle wedstrijdniveaus hebben we enkele prijsjes
kunnen uitreiken. Het allerhoogste puntenaantal was
behaald door Ainoa, uit Facet A. Gefeliciteerd Ainoa,
met je mooie prestatie!

Dommelse sportdagen
De groepen 3 t/m 8 hebben vorige week deelgenomen aan de Dommelse sportdagen. Na 2 jaar
mochten we eindelijk weer met alle scholen uit Dommelen samen sporten. Het waren sportieve,
gezellige en zonnige dagen!
We bedanken alle hulpouders/verzorgers/opa's en oma's voor jullie hulp. Zonder jullie hulp waren
deze sportdagen niet mogelijk!

Zelftesten corona
Hebt u nog zelftesten nodig? Bij klachten geldt het nog steeds dat u moet testen. Er is nog
altijd de mogelijkheid om deze testen bij de conciërge van school te komen halen.

Jaaaaaa……… de moestuinwerkgroep gaat starten!
Beste ouder/verzorger,

Zoals jullie wellicht hebben bemerkt zijn kinderen en leerkrachten met enthousiasme gestart
met de inrichting van een moestuin. We hebben ervoor gekozen om de moestuin te laten
integreren in ons onderwijsaanbod. Dus niet zomaar een project van enkele weken!
Kinderen leren ontzettend veel van het verzorgen van een moestuin. Spelenderwijs
ontdekken ze van alles over zaaien, planten en oogsten en ontwikkelen ze hun zintuigen,
zoals ruiken, voelen en proeven. Ze steken ook veel op over waar hun voedsel vandaan komt
… en het is leerzaam om ergens voor te zorgen, want door goede zorgen kan er iets moois
opbloeien. Dat geeft voldoening en is iets om trots op te zijn.
Wij zijn op zoek naar enthousiate ouders /verzorgers (grootouders) die in de
moestuinwerkgroep willen. U hoeft echt geen groene vingers te hebben.

De werkgroep gaat met de volgende activiteiten aan de slag:
• Kleine groepjes leerlingen begeleiden in de moestuin
• timmerwerk (bijv. houten rekjes maken)
• koken met de geoogste groenten
• naambordjes maken
• oogsten
• subsidies aanvragen
• en nog heel veel meer………..
Op woensdag 15 juni komen we voor het eerst bij elkaar om 11.00 uur. Onze moestuin
begeleider van Velt, Nicolle is hier ook bij aanwezig. (Velt is een organisatie die zich bezig
houdt met o.a. ecologisch tuinieren). Samen kijken we dan wie wat wil doen. U kunt dus zelf
laten weten wat u leuk vindt of goed in bent.

Wie komt er in de werkgroep moestuin? We hopen dat er veel mensen net zo
enthousiast zijn als wij!
Graag doorgeven aan de eigen leerkracht van uw kind of aan de teamleden die van de
moestuincommissie zijn: meester Ron Roest (Het Facet), juf Ilona Schungel (Het Facet),
juf Jacqueline Dings (groep 5/6 en IK-OOK) of juf Pauline Bisseling (Het Facet).
Hartelijk bedankt alvast!

Feestelijke koersplan avond 2022 - Kinderdagverblijf IK-OOK
Dommelen
Vorige week woensdag hadden we iets te vieren! Onder het genot van een hapje,
een drankje en de zon konden we als gehele team van IK-OOK weer samenzijn. Wat
was het fijn om bij te kletsen, nieuwe collega’s te leren kennen en ervaringen uit te
wisselen.
Na het informele gedeelte had het MT van IK-OOK de eer om het Koersplan te
presenteren aan de teams. Dit werd op enthousiaste wijze gedaan door vijf
ambitiethema’s te vertalen naar concrete doelen voor de organisatie of per locatie.
Heel mooi om te horen waar we staan en waar we samen naar toe willen. Samen
sterk! Met elkaar, met onze collega’s van RBOB en natuurlijk met en voor ‘onze’
kinderen.
Nieuwsgierig naar ons koersplan? Scan dan de QR code.
Met vriendelijke groet,
Kelly Kirkels
Locatiemanager - Dommelen

Ingekomen stukken

Rugby in Valkenswaard
Voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar
Kom gewoon maar eens kijken
Tijdens de Koningsspelen hebben jullie kennis kunnen maken met Rugby.
Een ander soort bal, andere spelregels en ….. “je mag elkaar tackelen”!
Sommigen lieten tijdens de oefeningen zien dat zij hier veel plezier in hadden.
Kom met je vriendinnetjes en/of vriendjes gewoon maar eens een paar keer proeftrainen of alleen maar kijken. Dat kan op Dinsdagen en Donderdagen vanaf 18.30 (half
zeven).
De leeftijdsindeling is: 6 tot 8, 8 tot 10, 10 tot 12 jaar.

https://www.vets.nl/over/training/

Ook de voetbalclub bedanken we voor het gebruik van de
velden en de organisatie.

