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Dommelen, 2 september 2022
Beste ouder/ verzorger,
Start schooljaar 2022 – 2023
Ik hoop van harte dat u en uw kind(eren) genoten hebben van een fijne vakantie en weer
helemaal opgeladen kunnen beginnen aan een nieuw en hopelijk ‘normaal’ schooljaar. In
deze brief is de belangrijkste informatie voor de eerste schoolperiode opgenomen.
Daarnaast ontvangt u hierbij een link met het verzoek die samen met uw kind(eren) te
bekijken. Zo zien ze dat we als team uit onze 'zomerslaap’ zijn gekomen. We zijn benieuwd
of ze hun eigen leerkracht(en) (al) herkennen.
Zou u voordat uw kind maandag weer op school komt de volgende link willen openen en uw
kind het filmpje willen laten bekijken?
Hier volgt de link:
https://youtu.be/DHCy3DOLyns
Aanstaande maandag
Aanstaande maandag worden alle kinderen tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school verwacht.
Ze mogen meteen door naar binnen lopen, naar hun klas.
Contact leerkracht
We hebben graag een goed contact met u als ouder. Wilt u iets weten of iets vertellen? Dat
kan op verschillende manieren. U kunt de leerkracht mailen. De mailadressen vindt u op
onze website. U kunt een afspraak maken voor een gesprek. Dat kan na schooltijd, maar
uiteraard ook telefonisch of via de mail. Leerkrachten lopen zoveel als mogelijk mee naar
buiten aan het einde van de dag. Het is fijn als u op het schoolplein staat en niet achter het
hek.
Voor schooltijd willen we er zijn voor het ontvangen van de kinderen en kunnen we geen
gesprekken voeren. U kunt een korte mededeling doen of uw kind een briefje meegeven.
We kunnen niet garanderen dat we altijd 's morgens voor schooltijd de mail al gelezen
hebben.
De schooltijden
We starten dit schooljaar met nieuwe schooltijden. Hieronder staan ze nogmaals op een rij.
Groep 1 t/m 4:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur

13:15 - 15:00 uur
13:15 - 15:00 uur
13:15 - 15:00 uur

Groep 5 t/m 8:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur
8:30 - 12:15 uur

13:15 - 15:00 uur
13:15 - 15:00 uur
13:15 - 15:00 uur
13:15 - 15:00 uur

TSO
Dit schooljaar verandert zoals u weet de organisatie van de opvang tussen de middag.
Kinderen die door hun ouders/ verzorgers zijn aangemeld voor de tussenschoolse opvang én
een contract hebben afgesloten, blijven op die dagen op school eten en spelen.
Wanneer uw kind niet is aangemeld komt uw kind om 12.15 uur naar buiten op het
schoolplein. Zorgt u dat u op tijd bent?
Vanaf 13.10 uur zijn de kinderen die thuis hebben gegeten weer welkom op het schoolplein.
Voor die tijd blijft de poort dicht. Kinderen kunnen vanaf 13.10 uur meteen naar binnen
lopen.
Het mailadres van de TSO is tsodebelhamel@ik-ook.nu
Luizencontrole
• We hopen dat de luizencontrole maandag plaats kan vinden.
• Controleer zelf uw zoon/ dochter met regelmaat en voor aanstaande maandag.
Gymlessen
• De gymlessen in De Belleman worden weer hervat. Het Facet start met gym op de
vrijdag en hebben op maandag een ander soort bewegingsles/ sociaal emotionele
les. De overige groepen starten meteen met twee keer per week gym. Twee keer per
week een gymles wordt komend jaar een wettelijke verplichting, vandaar deze
aanpassing.
• Groep 3 t/m 8 van de regulier Belhamel gaan op maandagmiddag en
donderdagmiddag naar de gym. Meteen aanstaande maandag is de eerste gymles.
Groep 3 t/m 8 van de reguliere Belhamel heeft een keer per week les van
vakleerkracht meester Jasper Verhoeven
We hebben alle drie de sportzalen van De Belleman tot onze beschikking.
De kleuters gymmen in de speelzaal in de school. Naast de vaste momenten in de
week, wordt de speelzaal ook gebruikt als het regent, om lekker even te kunnen
bewegen en te werken aan de grote motoriek.
Gymkleding
Denkt u eraan de kinderen ’s morgens al de gymkleding mee te geven? Kijkt u of de
gymschoenen en de gymkleding nog goed passen?
Groep 3 tot met 8 gymt in gymkleding (een korte of lange sportbroek, T-shirt en
sportschoenen voor in de zaal).

Groep 1-2 gymt in ondergoed en heeft eenvoudige sportschoentjes met klittenband
of elastiek die bij de start van het schooljaar meegebracht worden en vervolgens op
school blijven.
De informatieavond
De informatieavond vindt dit jaar plaats op donderdag 22 september. Meer informatie over
de organisatie en invulling van deze avond, ontvangt u eind volgende week in de eerste
Kattebel (nieuwsbrief van de school).
U maakt op deze avond kennis met de leerkracht en de andere ouders van de klas van uw
kind en wordt o.a. geïnformeerd over het onderwijs aan uw kind.
De oudergesprekken
We vinden het belangrijk om meteen met u als ouder een goed contact op te bouwen en dat
gaat beter als je elkaar kent.
Op 6 en 11 oktober 2022 vindt de eerste ronde oudergesprekken plaats. In dit gesprek
staat het welbevinden van het kind centraal. Leerkracht(en) en ouders wisselen met elkaar
uit hoe het met het kind gaat in de nieuwe groep.
We verwachten alle ouders op gesprek.
In februari is er wederom een ronde oudergesprekken. Aan het einde van het schooljaar
worden de gesprekken alleen op verzoek van ouders of leerkracht gevoerd.
Groep 8 heeft i.v.m. de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs een aangepaste
cyclus. Deze staan straks in de kalender en hierover wordt u nog geïnformeerd via de
leerkracht.
Over de indeling van de oudergesprekken wordt u nog geïnformeerd.
Studiedagen
Op woensdag 5 oktober zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag voor alle
personeelsleden van ons bestuur. De data van de studiedagen en de vakanties zijn aan het
einde van het vorig schooljaar al aan u doorgegeven in de laatste Kattebel (de nieuwsbrief)
en zijn te vinden op onze website. de Belhamel - Vakantierooster en studiedagen etc.
(obsdebelhamel.nl)

Brieven en Kattebel per mail
Op 9 september volgt de eerste Kattebel (nieuwbrief) van dit schooljaar. Deze verschijnt per
mail. Zorgt u ervoor dat uw juiste mailadres bekend is bij de leerkracht én de administratie?
U kunt wijzigingen doorgeven aan Veronique Cijsouw, de administratief medewerkster:
veroniquecijsouw@rbobdekempen.nl
Foto’s en video’s
Het is niet toegestaan om op school foto’s en video’s te maken waar andere kinderen op
staan dan uw eigen zoon (s) en/ of dochter(s).
Trakteren
De kinderen mogen in overleg met de leerkracht een moment kiezen waarop ze hun
verjaardag vieren. In groep 1/2 mogen de ouders/ verzorgers mee de klas in. De kinderen
zijn vrij in wat ze trakteren, het is immers feest! Wel vragen we om de traktaties klein te
houden en juichen we gezonde traktaties toe. Er mogen geen cadeautjes of iets dergelijks
uitgedeeld worden.

Het is een hele hoop informatie die u nu ontvangen heeft. Mochten er vragen zijn, voel u vrij
die te stellen aan de leerkracht of aan mij.
Geniet van het laatste vakantieweekend nog steeds mét zon!
Ik wens u en uw kind(eren) een heel goed en fijn schooljaar 2022- 2023 toe!
Hartelijke groet,
Mede namens het team van Integraal KindCentrum (IKC) Dommelen,
Dieneke Berends-ten Broeke
(schooldirecteur)
directie@obsdebelhamel.nl
(werkdagen doorgaans op maandag t/m donderdag)

