
AGENDA

DINSDAG 11 OKTOBER
OUDERGESPREKKEN
WELBEVINDEN EN AANBOD

VRIJDAG 7 T/M 21 OKTOBER
KINDERBOEKENWEEK

WOENSDAG 19 OKTOBER
-8.30 UUR KIJKOCHTEND 
VOOR ALLE OUDERS.
-9.00-10.00 UUR 
KOFFIEOCHTEND MET ELISE 
VAN DE GGD

VRIJDAG 21 OKTOBER
12.15 UUR
ALLE KINDEREN VRIJ
KATTEBEL 4

24 T/M 28 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

ZONDAG 29 OKTOBER
START WINTERTIJD

MAANDAG 31 OKTOBER
LUIZENCONTROLE
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KINDEROPVANGORGANISATIE IK-OOK I.S.M. HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen  
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Gesprek met TSO
Vorige week heb ik een gesprek gehad met de coördinator 
van de TussenSchoolse Opvang (TSO), Sabine Loos, en met 
de directeur van IK-OOK, Solange Hommes. Daaruit zijn een 
aantal afspraken gekomen voor aanpassingen in de 
tussenschoolse opvang. Solange informeert u hierover 
verderop in deze Kattebel.

Poort open
Tussen de middag zijn de kinderen die thuis zijn gaan eten 
om 13.10 uur weer welkom op school. Wilt u uw kind niet te 
vroeg van huis laten gaan? Nu fietsen er soms kinderen rond 
de school (o.a. over het voetpad) omdat ze te vroeg zijn. Dit 
is belastend voor de buurt en voetgangers die daar lopen.

Kijkochtend en koffieochtend
In de ochtend van woensdag 19 oktober tot 9.00 uur zijn alle 
ouders welkom in de klas om een kijkje te nemen. Daarna is 
er tot 10.00 uur koffie-ochtend in de keuken. Zo leert u 
andere ouders kennen en kunt u eventueel vragen stellen 
aan de schoolverpleegkundige van de GGD, Elise. U bent van 
harte welkom.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Mies en Moes tijdens de opening van het oogstfeest

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

14 oktober
Yodam
Groep 4

15 oktober
Saar
Groep 1-2 A

18 oktober
Lars
Groep 1-2 B

21 oktober
Giorginio
Groep 1-2 B

Nieuwe leerlingen op school

Raff in groep 1-2 B

Oogstfeest
Woensdag 28 september hebben we het oogstfeest geopend 
samen met Mies en Moes. We hebben van alles uit de 
moestuin geoogst: aardappelen, pompoenen, tomaten, 
courgettes, maïs en zonnebloemen. Kortom, een grote 
opbrengst en dit wilden we samen met de kinderen vieren. De 
grootste pompoen hebben we in stukken gesneden. Uit elke 
klas hebben een paar kinderen soep gemaakt voor hun eigen 
klas.
Vervolgens hebben ze geknutseld, ze hebben stenen 
beschilderd met de verschillende gewassen en een stilleven 
geschilderd. De moestuin is winterklaar gemaakt. Binnenkort 
wordt er Japanse haver ingezaaid om de grond weer 
vruchtbaar te maken voor het komende seizoen.
De maïs wordt naar de kinderboerderij gebracht als voer voor 
de dieren. In ruil daarvoor krijgen we eieren die we weer op 
school kunnen gebruiken.
Van de vele aardappelen hebben we frietjes gebakken
voor alle kinderen.

Traktaties
De schoolgids staat sinds enige weken weer op de website. Daarin kunt u lezen wat het beleid 
is ten aanzien van trakteren. Houdt u zich hieraan? Er staat het volgende:

Verjaardag vieren
De kinderen mogen in overleg met de leerkracht een moment kiezen waarop ze hun 
verjaardag vieren. In groep 1/2 mogen de ouders 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.



TSO op De Belhamel

Wat vliegt de tijd! Deze week is het een maand geleden dat IK-OOK het overblijven 
van de leerkrachten heeft overgenomen. Een mooi moment om even stil te staan bij 
hoe het tot nu toe is verlopen.
Wat gaat goed en waar zien we nog verbeterpunten?
Wij kijken in ieder geval met plezier terug op deze bijzondere maand.

Op dit moment blijven er per dag zo'n 100 kinderen over (op vrijdag zijn het er 
40, omdat dan alleen de kinderen van de bovenbouw overblijven).
Alle contracten zijn inmiddels goedgekeurd en verwerkt. Dank u wel voor uw 
medewerking hierbij. Hierdoor hebben we nu een goed beeld van welke kinderen er 
op welke dagen komen en kunnen we nu dus makkelijker plannen.
Vorige week hebben we enkele signalen die van ouders en collega's 
bij Dieneke waren binnengekomen, samen besproken. Voor deze punten hebben we 
in overleg goede oplossingen en/of aanpassingen gevonden.
Zo hebben we bijvoorbeeld ondertussen de bovenbouw verdeeld over 2 groepen en 
hebben we de verdeling van groepen voor wat betreft buitenspeelmomenten wat 
gewijzigd. Ook hebben we afgesproken dat de kinderen van de bovenbouw eerst de 
tijd krijgen om rustig hun boterham op te eten en dat ze daarna nog even een filmpje 
kunnen kijken (van maximaal 15 minuten). De rest van de tijd kunnen ze lekker buiten 
hun energie kwijt.
Mochten er nu of in de toekomst zaken zijn waar u als ouders tegenaan loopt dan 
kunt u altijd terecht bij Sabine (Locatiemanager van IK-OOK) of een mailtje sturen 
naar tsodebelhamel@ik-ook.nu.

Als u zich nog wilt aanmelden als overblijfvrijwilliger, horen wij dat natuurlijk heel 
graag. We zijn namelijk nog dringend op zoek naar overblijfvrijwilligers voor de 
bovenbouw en Het Facet.
De herfst breekt aan, dus er zullen wellicht wat dagen komen dat we niet naar buiten 
kunnen. Naast de nieuwe buitenmaterialen hebben we voor regenachtige dagen ook 
heel leuk nieuw spelmateriaal voor binnen klaarliggen. Dus dat gaat helemaal goed 
komen!

Groeten,
Solange Hommes
Directeur

Provincialeweg 74, 5503HJ Veldhoven

T: 06 13280613
E: Solangehommes@ik-ook.nu
W: www.ik-ook.nu

mailto:tsodebelhamel@ik-ook.nu
mailto:Solangehommes@ik-ook.nu
http://www.ik-ook.nu/


Mededelingen van de verkeerswerkgroep

Parkeerproblemen taxichauffeurs

De school is alweer enkele weken in volle gang en net als ieder schooljaar is het belangrijk 
om het volgende in acht te nemen. De taxichauffeurs zijn verplicht om de kinderen zo dicht 
mogelijk aan de deur af te zetten. Bij school is dat aan de kant van het schoolplein omdat 
het afzetten aan het Rudolfusdal onveilige en onoverzichtelijke situaties opleveren. Helaas 
lukt het de taxichauffeurs niet om op de parkeerplaats achter het schoolgebouw te komen, 
door geparkeerde auto’s van o.a. ouders/verzorgers die hun kinderen afzetten op school. 
Wanneer u met de auto komt en u wilt parkeren, verzoeken wij u dringend om dat te doen 
bij de grote parkeerplaats tegenover de sporthal De Belleman. Alleen zo hebben de 
taxichauffeurs vrij baan om de kinderen op een veilige manier op school af te leveren en op 
te halen. De verkeerscommissie bedankt u alvast voor de medewerking.

Verkeerstelling

Elke groep houdt ongeveer twee weken lang bij hoe de kinderen naar school komen. De
gegevens worden verzameld, verwerkt en verschijnen vervolgens in De Kattebel. Waarom
we dit doen? We willen u stimuleren de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend
naar school te laten gaan. Immers 95% van alle basisschoolkinderen woont niet verder dan
vijf kilometer bij school vandaan. Toch kiezen sommige ouders er voor om hun kind met de
auto naar school te brengen. Best gek. Daarom geven wij vijf redenen om juist wel te gaan
lopen of fietsen.

1. Het is véél gezelliger

Het is al gezegd, kinderen vinden zo’n ritje op de achterbank naar school eigenlijk helemaal
niks. Veel liever gaan ze lopend of met de fiets naar school toe. Zie het als een
kwaliteitsmomentje die jij en je hummel samen ervaren. Maar pas op! Deze periode is ook
zo weer voorbij, want voordat je het weet zijn ze groot en willen ze niets liever dan alleen
naar school toe gaan.

2. Meer praktijkervaring

Kinderen die met de auto naar school worden gebracht, leren minder over verkeer dan
kinderen die lopend of met de fiets naar school komen. Dit terwijl praktijkervaring hard
nodig is om uiteindelijk veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Neem dus de tijd om
samen te oefenen!

3. Eerder zelfstandig

Kinderen die weten hoe het verkeer werkt doordat zij vaak lopend of met de fiets naar
school zijn gegaan, kunnen eerder zelfstandig naar school toe dan kinderen die deze ervaring
niet hebben.

4. Veilige schoolomgeving

Uit gesprekken tussen VVN, scholen en gemeenten blijkt dat verkeersdrukte rondom scholen
in veel plaatsen een probleem is. Auto’s waarmee kinderen worden gebracht, zorgen
regelmatig voor onoverzichtelijke situaties en ongelukken. Op de fiets naar school maakt de
buurt blijer.

5. Moeder natuur wordt er blij van

Uiteraard ook moeder natuur vindt het leuk wanneer je de auto vaker laat staan en je kind
lopend of fietsen naar brengt

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvn.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc51e1873310bac9b9259828a8%26id%3D606180ff22%26e%3De644e83757&data=05%7C01%7Crichardvandenhurk%40rbobdekempen.nl%7C947fa5eda9f74e68092808daa54d1eae%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C638004047880769012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FFN2Fk4TMdrLsiA6y3tPrbNv8064TvTRqXsaTzULfQw%3D&reserved=0


Verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise bij basisschool OBS De Belhamel/’t Facet

Op woensdagochtend 2 november verzorgt ANWB Streetwise een 
praktisch verkeerseducatieprogramma. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de 
basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De school vindt het belangrijk om bij 
te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, 
zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk 
nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door 
smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) 
verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een 
fietshelm.

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma:

● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 
van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik 
van de autogordel en een autostoeltje.

● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours 
met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en 
het veilig meerijden in de auto.

● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze 
les, evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op 
de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en 
het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon 
gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve 
gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een 
uitdagend fietsparcours.

Belangrijk!!

De activiteiten beginnen op woensdagochtend 2 november meteen om 8.30 uur. Daarom 
vinden we het belangrijk dat alle kinderen deze ochtend om 8.20 uur op school aanwezig 
zijn. De activiteiten vinden niet alleen in en rondom het schoolgebouw plaats maar ook in 
De Belleman en het Rudolfusdal. Het Rudolfusdal zal die ochtend dan ook afgezet zijn met 
dranghekken om de veiligheid van de activiteit te waarborgen. De omwonenden van 
het Rudolfusdal zullen spoedig bericht krijgen over de afzetting van hun straat op 
woensdagochtend 2 november.

De kinderen uit groep 7/8 en de bovenbouw van Het Facet hebben op 2 november hun 
eigen fiets nodig voor het onderdeel ‘trapvaardig’. Dus hierbij het verzoek om deze dag de 
fiets mee naar school te nemen.

Met vriendelijke groet,

De verkeerscommissie

Juf Ilona, juf Patricia, Pauline v/d Berg (moeder van Doortje) en meester Richard



KWINK Burgerschap – Wie heeft het hier voor het zeggen?

Nederland is een democratisch land. Dat betekent dat je het met elkaar voor het 
zeggen hebt, er is niet één persoon die het alleen mag bepalen. Heb je het samen 
voor het zeggen, dan wil dat niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt. Iedereen wordt 
gehoord en de meeste stemmen gelden. We noemen dit democratische 
besluitvorming. In een goed besluitvormingsproces is er ook ruimte voor de 
gevoelens en belangen van de minderheid. Democratische besluitvorming raakt aan 
een mensenrecht, namelijk het recht op participatie. Kinderen hebben er recht op dat 
hun mening gehoord wordt. 
In deze les ontdekken de kinderen hoe democratische besluitvorming werkt. Ze 
oefenen ermee en ervaren hoe hun stem van belang is bij het nemen van een 
beslissing.

KWINK van de Week: Geef elkaar de ruimte!

Om een veilige groep te kunnen zijn, is het goed om af te spreken dat je elkaar ruimte 
geeft. De letterlijke ruimte om te kunnen bewegen, maar ook de ruimte om je eigen 
mening te hebben en jezelf te mogen zijn. Daarmee gaan we deze les oefenen! Ook 
andere groepsafspraken zijn belangrijk voor een veilige groep. Duidelijke afspraken zorgen 
voor rust en een fijne sfeer. Want als je samen afspraken maakt, weet iedereen precies 
wat er nodig is om op een fijne manier met elkaar (en elkaars spullen) om te gaan.
Daarom besteden we daar momenteel aandacht aan in de groepen.



Bericht vanuit de schoolbibliotheek

Als enthousiaste boekenworm verheugde ik me iedere zaterdagochtend op de 
schoolbibliotheek. Voor 1 cent mocht ik een boek kiezen uit de bieb in onze klas. 
Het bruin gekafte boek werd in een stuk krantenpapier gevouwen en mee naar 
huis genomen. Een hele week een nieuw boek, wat een genot!

Dat is lang geleden en er is veel veranderd: op zaterdag vrij en de bibliotheek is 
voor kinderen gratis, maar boeken zijn er nog volop.
Spannende, vrolijke, gezellige, informatieve, intieme, grappige, droevige verhalen 
worden nog altijd verteld, vaak met prachtige illustraties.
Boeken vertellen over de wereld om je heen of ver weg, leren je nieuwe woorden, 
laten je meeleven met de personen en dieren in het verhaal. Maar vooral laten ze 
je genieten!

De Belhamel heeft een mooie schoolbibliotheek i.s.m. bibliotheek De Kempen. Dit 
jaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 niet alleen iedere week een boek 
lenen voor in de klas, maar mogen ze nog een boek lenen om mee naar huis te 
nemen. Wordt er een boek geleend voor thuis, dan moet eerst het vorige 
geleende boek van thuis worden ingeleverd. Een boek mag maximaal 3 weken 
thuis zijn.
Binnenkort willen we starten om ook de kinderen uit de kleutergroepen boeken te 
laten lenen die ze mee naar huis kunnen nemen.

Op maandagmiddag kunnen de kinderen van groep 1/2 en 3 naar de bieb.
Op donderdagochtend groep 4 t/m 8 en Het Facet.

Een stuk krant om het geleende boek hoeft niet, maar netjes met een boek 
omgaan is een aanrader. Er kan altijd iets misgaan. Aarzel niet en geef dat even 
door aan de leerkracht of de juffen van de bieb.

Wij hopen dat veel kinderen het hele jaar thuis gaan genieten van onze 
biebboeken!

Veel leesplezier! 
Juf Maria en juf Netty, oud leerkrachten en vrijwilligers van de bibliotheek in de 
school.



NIEUWS UIT GROEP 1-2 B
Thema jungle

Ons eerste thema van het schooljaar is: de jungle.
Dit past goed bij de naderende kinderboekenweek: Gi Ga Groen.

Arie Safari heeft ons meegenomen 
op avontuur in de jungle

Met zijn allen in de safaribus

Een prachtig ingerichte themahoek dankzij (juf) Anouk Vreeswijk

We verkleden ons als 
wilde dieren

Wilde dieren spotten

Bedankt dat je ons mee nam in de jungle 
Arie. Nu gaan wij nog meer grote 

avonturen beleven!

Slapen in een tent



Thema jungle
Schrijfdans van de leeuw en de aap

Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek.

Met vriendelijke groet,
Juf Patricia en juf Monica



Gratis twee houten pallets af te halen bij meneer John, de conciërge

Zelf een bankje maken of heeft u een andere bestemming? Heeft u interesse? Meld u dan bij
meneer John. Hij is iedere ochtend op school. Op = op.

Dakvaders gezocht en uiteraard mogen dakmoeders ook

We zijn op zoek naar een nieuwe dakvader die samen met de huidige dakvader af en toe het 
dak op wil om de bladeren eraf te halen, te zorgen dat het water weg blijft lopen en de 
ballen van het dak wil halen.

Kunt en wilt u hier iets in betekenen? Wilt u mij dan mailen? Dan breng ik u in contact met 
dakvader Louis en zorg ik dat de koffie voor u klaar staat.

Groet juf Dieneke (directie@obsdebelhamel.nl)

Dag van de leraar
5 oktober waren de kinderen vrij want het was de Dag van de leraar. Samen met de andere
scholen van ons bestuur hadden we een dag in een sporthal in Eindhoven. Hier deden we 
samenwerkingsspellen waarmee muntjes verdiend konden worden om onderdelen te kopen
voor een zeepkist. Aan het einde van de dag was er een heuze zeepkistenrace met de 
gebouwde zeepkisten. Meester Jeroen van groep 7/8 was wel heel erg snel... 
Het doel, contact tussen de scholen kwam hierbij heel natuurlijk tot stand. Er zijn veel
contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld. Een waardevolle dag voor ons. Hopelijk
hebben ook de kinderen een fijne, waardevolle dag gehad thuis, bij de BSO of oppas.
16 november is de volgende studiedag dat de kinderen vrij zijn.Dan gaan we op De Belhamel
aan de slag met het vervolg van de scholing over woordenschat en ook specifiek voor
kinderen die Nederlands niet als eerste taal meekrijgen vanuit thuis.
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