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TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN
KINDEROPVANGORGANISATIE IK-OOK I.S.M. HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

AGENDA
DINSDAG 13 SEPTEMBER
START MUZIEKLESSEN

DINSDAG 20 SEPTEMBER
PRINSJESDAG
VRIJDAG 23 SEPTEMBER
KATTEBEL 2
DONDERDAG 22 SEPTEMBER
INFORMATIEAVOND

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Opening schooljaar
Wat een rare bedoening was het maandagochtend om 8.20
uur op het schoolplein. Voor de ingang was er een kleine
camping met twee tentjes. Meester Ron, meester Richard en
juf Dieneke waren daar nog gewoon vakantie aan het vieren
terwijl de andere juffen en meesters al klaar stonden om de
kinderen weer te ontvangen.
Gelukkig kregen de kampeerders door de kinderen ook zin
om weer aan de slag te gaan en hebben ze de camping
afgebroken.
Samen gaan we er een goed schooljaar van maken.

Tussenschoolse opvang
Afgelopen week hebben we voor het eerst met de nieuwe
manier van tussenschoolse opvang gewerkt.
Uiteraard zijn er altijd aandachtspunten als je met een
verandering te maken krijgt. Maar we zijn tevreden met de
eerste week. Mocht u vragen hebben, kunt u mailen naar
Sabine Loos, overblijfcoördinator bij IK-OOK
via tsodebelhamel@ik-ook.nu
Als u alsnog wilt aanmelden voor het overblijven, vindt u alle
instructies en benodigdheden op onze website
Overblijven | de Belhamel (obsdebelhamel.nl)
Ook als u incidenteel gebruik wilt maken van de
tussenschoolse opvang dient u een contract met IK-OOK af
te sluiten voor de TSO. Om uw kind incidenteel over te laten
blijven moet u dit momenteel drie weken van te voren
melden. Wellicht dat dit in de toekomst korter van tevoren
kan, maar helaas is dat momenteel nog niet mogelijk.

WOENSDAG 5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
DONDERDAG 6 OKTOBER EN
DINSDAG 11 OKTOBER
OUDERGESPREKKEN
WELBEVINDEN EN AANBOD
VRIJDAG 7 OKTOBER TOT EN
MET 21 OKTOBER
KINDERBOEKENWEEK
VRIJDAG 21 OKTOBER
12.15 UUR ALLE KINDEREN
VRIJ

24 T/M 28 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
29 OKTOBER
START WINTERTIJD

JARIG

5 september
Finn
Groep 4
7 september
Bradley
Groep 5-6
13 september
Jasper
Facet B

Wat een verrassing!

Bij het afscheid van juf Yolanda
aan het einde van het vorige schooljaar, kreeg ik van haar een
kunstwerk. Het bestond uit allemaal kleine vierkantjes, waar
alle kinderen iets op hadden gemaakt. Het heeft een mooi
plekje in mijn kantoor in het keetje gekregen. Ook alle
kinderen bedankt! Ik ben er erg blij mee.

Welke schooldeur gebruiken?
Fijn als de kinderen van groep 1 t/m 4 de school naar binnen
en naar buiten gaan via de deur aan de linkerzijde (vanaf het
schoolplein gezien). Zo spreiden we de drukte in de school en
weet u waar uw kind weer naar buiten komt.

Robbert Dijkgraaf, minister van onderwijs, opende
afgelopen week het academisch jaar met een speech op
een universiteit. Deze is te vinden op You Tube. Zijn verhaal
sprak me aan. Hij gaf aan dat we af moeten van de ladder in
het onderwijs. Waarin we praten over laag opgeleid,
hoog opgeleid en stapelen, opklimmen, afvallen. Hij pleit voor
het model van een waaier. Waarin verschillende
opleidingen naast elkaar bestaan. Immers, we kunnen geen
maatschappij laten draaien met alleen maar artsen, juristen
en wetenschappers. We hebben in de maatschappij net zo
goed vuilnismannen, metselaars, loodgieters nodig. Het ene
mens is niet meer waard dan de ander. Iedereen heeft
erkenning nodig en zou die moeten krijgen. Dit past goed bij
het openbaar onderwijs: Niet apart, maar samen. Dat is wat
we op De Belhamel iedere dag doen. Samen
onderwijs ontvangen ongeacht je achtergrond als kind.
Ik zal de link hier delen. Het heeft meer te maken met
het vervolgonderwijs maar wellicht vindt u het toch
interessant om te luisteren.
Opening academisch jaar 2022:2023 Speech minister Robbert
Dijkgraaf - YouTube
Groet, juf Dieneke
Schooldirecteur

15 september
Lloid
Groep 7
17 september
Saar
Groep 1-2 B

18 september
Tijs en Cirion
Groep 5-6
21 september
Davey
Groep 4

In groep 1-2 A
Maci
Jake
Yonatan
Teun
Gerwin
In groep 1-2 B
Finn
Peter
Sem
Brandon
Fleur

KWINK van de week: Veilige groep? Leer elkaar kennen!
Het nieuwe schooljaar is begonnen! In de klas gaan we samen een nieuw jaar in. De
eerste weken van zo'n jaar noemen we vaak 'de Gouden weken', omdat hierin een
nieuwe groep en een goede sfeer gevormd moeten worden.
Sommige kinderen starten in een (deels) nieuwe groep. Ook als je iemand al goed kent,
betekent dat niet dat je alles van diegene weet. Sowieso heb je soms dingen die je
liever voor jezelf houdt. Je hoeft ook niet alles te delen met elkaar. Maar soms ken je
iemand goed en zijn er toch nog allemaal nieuwe dingen te ontdekken aan die ander!
Daarom gaan we elkaar in de eerste KWINK-lessen van dit schooljaar nóg wat beter
leren kennen. Want hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we rekening kunnen
houden met elkaar en samen een veilige groep kunnen zijn.
Samen gaan we bepalen wat we belangrijk vinden om een veilige groep te zijn en
welke emoties daarbij horen. We gaan stilstaan bij onze kwaliteiten en bij die van onze
klasgenootjes en we ontdekken wat deze kwaliteiten bij kunnen dragen aan een
veilige, fijne groep.
De dieren van Kwink hebben zin in het nieuwe schooljaar, hopelijk jullie ook!

Schoolapp
De schoolapp wordt momenteel weer up to date gemaakt zodat de juiste namen
gekoppeld zijn aan de juiste groepen. Eind volgende week zal iedereen toegang kunnen
krijgen tot de groep van het eigen kind.
Heeft u na volgende week problemen met inloggen? Stuur dan s.v.p. een mailtje naar
helensweere@rbobdekempen.nl. Dan probeer ik het op te lossen.
Groet juf Helen van groep 4 en tevens ICT-er van de school.

Gym voor de groepen 3 tot en met 8 van de Belhamel
Iedere maandagmiddag en donderdagmiddag worden er gymlessen in De Belleman
gegeven door o.a. meester Jasper. Helaas was hij deze week ziek en starten volgende
week zijn lessen.

Informatieavond 22 september
19:00 - 20:00 uur Informatieavond Groep 3/4 en 7/8
20:00 - 20:45 uur Algemeen informatieblokje en koffie voor Groep 1 tot en met 8
20:45 - 21:45 uur Infoavond Groep 1/2 en 5/6 en Het Facet.

Vakantierooster 2022/2023 (herhaling van berichtgeving)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22-10-2022 t/m 30-10-2022
24-12-2022 t/m 08-01-2023
18-02-2023 t/m 26-02-2023
10-04-2023
22-04-2023 t/m 07-05-2023
18-05-2023 t/m 21-05-2023
29-05-2023
15-07-2023 t/m 27-08-2023

Overzicht studiedagen waarop de kinderen vrij zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 5 oktober
Woensdag 16 november
Vrijdag 23 december
Maandag 30 januari
Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag)
Dinsdag 30 mei (dinsdag na Pinksteren)
Donderdag 29 juni

Extra vrije dagen groep 1 tot en met 4
Tijdens kamp van groep 8 zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Dit is de week na
Pinksteren, aangezien dinsdag een studiedag is zijn deze kinderen dus een hele week
vrij. De extra vrije dagen zijn:
• Woensdag 31 mei
• Donderdag 1 juni
• Vrijdag 2 juni

Groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag voor elke vakantie vrij
Tevens zijn de groepen 5 t/m 8 de vrijdagmiddagen voor elke vakantie vrij om 12.15 uur.
Er is dan geen tussenschoolse opvang en in de middag geen les.

INGEKOMEN BERICHTEN
Scheiden en de kinderen
• Dinsdag 11 oktober 2022
van 19.30 uur tot 21.00 uur
• Theater De Hofnar
De Hofnar 10
Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders en de mensen om hen heen die gaan scheiden of die
gescheiden zijn en die in Valkenswaard wonen. Ook professionals die te maken hebben met
mensen die gaan scheiden, zijn van harte welkom, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers
etc.

Doel
Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind(eren) deze periode zo goed
mogelijk doormaken/doorkomen?
Ouders en hun naasten worden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over wat er komt kijken bij
een scheiding of gescheiden zijn.
Met deze bijeenkomst willen wij ouder(s) en betrokkenen een steun in de rug geven bij het
centraal stellen van het belang van het kind en om meer inzicht te geven wat een scheiding
betekent voor kinderen.
Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals onder andere:
• Hoe vullen we onze rol in als ouder en niet meer als partners en wat kan mijn omgeving hierin
betekenen?
• Welke hulp kan ik inschakelen voor mij en mijn partner, voor de kinderen en/of
de omgeving?
• Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?
• Hoe verloopt een scheidingsprocedure?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
cjg@valkenswaard.nl
Graag aanmelden vóór 8 oktober 2022

