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AGENDA
VRIJDAG 11 NOVEMBER
LEERLINGENRAAD
KATTEBEL 5
ZATERDAG 12
NOVEMBER
SINT IN NEDERLAND

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
De herfstvakantie ligt weer achter ons, de klok is verzet en
morgen komt Sinterklaas als het goed is aan in Nederland.
Je weet maar nooit of dat gaat lukken, maar we hopen
uiteraard dat hij ook dit jaar tijd kan maken om bij ons op
bezoek te komen.
Ook op school draait alles door, alhoewel.... Niet alles gaat
zoals je hoopt. Juf Monique, de orthopedagoog van De
Belhamel en Het Facet gaat ons verlaten. Per 1 december
gaat ze aan de slag bij een hulpverleningsinstantie.
Monique was de afgelopen jaren één dag per week
betrokken bij Het Facet. Sinds de start van Het Facet heeft
zij hier een belangrijke rol vervuld.
Met Monique verliezen we een zeer gewaardeerde collega
in onze school. Monique heeft een grote kennis op het
gebied van hoogbegaafdheid en een brede kennis als
orthopedagoog. Zij is heel integer en zoekt met ons altijd
naar mogelijkheden voor ieder kind. We vinden het
ontzettend jammer dat ze ons gaat verlaten. We nemen als
Facet uiteraard nog afscheid van haar, maar via deze weg
wil ik haar ook vast enorm bedanken voor haar grootse
bijdrage aan de realisatie en ontwikkeling van Het Facet.
Wat zullen wij jou missen!
Een week geleden heb ik gehoord dat we een vacature
mogen opstellen voor een nieuwe orthopedagoog voor
Het Facet. Voor De Belhamel wordt er intern in onze
organisatie nog gekeken hoe het wegvallen van
Monique opgevangen gaat worden.
Groet juf Dieneke,
schooldirecteur

DINSDAG 14 NOVEMBER
OR VERGADERING 19.30
UUR (BESLOTEN
VERGADERING).

WOENSDAG 16
NOVEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
VRIJDAG 25 NOVEMBER
KATTEBEL 6

WOENSDAG 30
NOVEMBER
VOORLEESWEDSTRIJD
BIEB GROEPEN 7-8/HET
FACET
MAANDAG 5 DECEMBER
SINTERKLAASVIERING
ALLE KINDEREN OM
12.15 UUR UIT.
DINSDAG 6 DECEMBER
ALLE KINDEREN UITERLIJK
9.30 UUR OP SCHOOL.
KINDEREN ZIJN WELKOM
OM 8.30 UUR ALS
OUDERS GEEN OPVANG
HEBBEN.

JARIG
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek hebben kinderen van groep 7 en
8, die graag wilden, meegedaan met de voorleeswedstrijd.
Daarvoor moesten ze zich opgeven bij hun juf of meester. Deze
heeft in de klas een voorronde georganiseerd, waarbij door
een jury (de andere leerlingen en de leerkracht) via een
bepaalde manier werd gejureerd. Er werd bijvoorbeeld
beoordeeld op intonatie, tempo, emotie, keuze van het stukje
uit het boek etc. Daaruit werd dan de uiteindelijke winnaar
gekozen. Deze winnaars van de klas gingen op het podium tegen
elkaar strijden om de titel "Voorleeskampioen van de school".
Lotte en Éowyn uit groep 7/8 van de Belhamel en Vince en
Marie van het Facet hebben het tegen elkaar opgenomen. Dat
deden ze echt supergoed!
De jury bestond uit onze voorleeskampioen van vorig
jaar Luca, juf Heleen en Biebhulpen Netty en Maria.
Ook nu werd beoordeeld op allerlei punten zoals contact maken
met het publiek, verstaanbaarheid etc.
De leerlingen deden het allen echt heel erg goed en de jury had
dan ook een moeilijke taak om daar een winnaar uit te kiezen,
ze waren tenslotte alle vier winnaar! Maar uiteindelijk moest er
een keuze gemaakt worden en Éowyn heeft de wedstrijd
gewonnen!
Proficiat Éowyn!
Nu ga je onze school vertegenwoordigen in theater De Hofnar.
Dat zal ergens in het voorjaar zijn.
Alvast heel veel succes gewenst.

12 november
Yuna
Groep 1/2B

15 november
Jelle
Groep 7/8
21 november
Éowyn
Groep 7/8
24 november
Jade
Groep 7/8

24 november
Kailee
Groep 5/6

In groep
Facet A
Fleur

Buitendeuren sluiten s.v.p.
Op school proberen we de energierekening nog enigszins
binnen de perken te houden. Daarom zijn de buitendeuren
zoveel mogelijk dicht. Helpt u mee de warmte binnen te
houden en de deuren dicht te houden? Bedankt alvast.

Nieuws van de TussenSchoolse Opvang
Beste ouder/ verzorger,
Wij van IK-OOK zijn erg blij met de vrijwilligers die nu helpen tijdens de TSO, maar
extra handen zijn nodig. Helaas heb ik teruggekregen dat sommige ouders na de
inventarisatie niet op een prettige manier te horen hebben gekregen niet nodig te
zijn gedurende dit schooljaar. Daarvoor bied ik u onze oprechte excuses aan. We
hebben u dus wél nodig! Bent u bereid te komen helpen of wilt u meer weten?
Mail dan naar tsodebelhamel@ik-ook.nu. (Vooral op vrijdag hebben we
momenteel hard nieuwe mensen nodig. Maar ook op de andere dagen zijn extra
overblijfkrachten fijn).

Na een wat rommelige start kan ik jullie nu vertellen dat de TSO steeds beter loopt.
Natuurlijk blijven er overal leerpunten en dat is goed. We hebben geen klachten
meer gekregen vanuit de ouders of kinderen. Daar zijn we trots op! Groep 3 speelt
weer op het grote plein en de bovenbouw is opgesplitst in meerdere
groepen tijdens het eten. Dit zorgt duidelijk voor meer rust en dus meer plezier.
Ook zijn we bij IK-OOK bezig met het maken van toestemmingsformulieren. Dit zal
het maken en delen van foto’s van spelende kinderen tijdens de TSO, mogelijk
maken. Hierover hoort u meer wanneer dit rond is.
Weet ons te vinden via tsodebelhamel@ik-ook.nu, loop gerust even binnen of bel
naar 06-40169908.
Met vriendelijke groet,
Sabine Loos

Overblijfcoördinator

Sinterklaas en de Pieten: Zouden ze komen?
Als het goed is, komt Sinterklaas samen met de Pieten dit weekend weer in
Nederland. Hopelijk gaan we daar op school ook weer wat van merken. Soms
worden we ingezet als hulpje voor de Sint en zijn Pieten. Zou dat dit jaar ook weer
gebeuren? En wat zouden we dan mogen doen? Zou er weer iets op het podium
komen? We wachten rustig af.
Dit jaar komen Sinterklaas en hopelijk een paar Pieten onze school weer bezoeken
op maandag 5 december hebben ze beloofd.
We ontvangen de Sint rond 8.30 uur op het pleintje voor de school aan de kant van
het Rudolfusdal (ingang van Het Facet). U bent van harte welkom om met ons de
Sint en zijn Pieten buiten te ontvangen.
Voorgaande jaren hebben we wel eens gemerkt dat sommige ouders heel blij zijn
om Sinterklaas weer te zien. In al het enthousiasme gaan ze voor
de kinderen staan. Dan zien de kinderen Sinterklaas en de Pieten niet meer. Wilt u
achter de kinderen plaatsnemen? Dan kan iedereen genieten van de aankomst van
de Sint. De kinderen gaan bij hun eigen leerkracht(en) staan. Tassen houden ze nog
even bij zich tot we weer de school in gaan.
Groep 5 t/m 8 heeft deze ochtend surprise. Hierover krijgen ze maandag 14
november een brief en een envelop mee van de leerkracht.
Let op om 12.15 uur is de school uit, alle kinderen zijn in de middag vrij.
We gaan er samen een mooie tijd van maken.
Groet de Sintcommissie

KWINK van de Week: Zeg duidelijk wat je wil!
De komende les van Kwink gaan over duidelijk communiceren. ‘Communiceren’ is best
een moeilijk woord. Communiceren doe je bijvoorbeeld als je met andere mensen
praat. Maar ook zonder woorden kun je ‘praten’, bijvoorbeeld met je lijf, gebaren en je
gezichtsuitdrukking. Waar let je op als je met elkaar praat? Wat kan er allemaal
misgaan? (Bijvoorbeeld dat je woorden gebruikt die de ander niet begrijpt, niet goed
luistert naar de ander…)
Als je niet goed met elkaar communiceert, kan het zijn dat er ruzie ontstaat, dat je
elkaar niet begrijpt of dat je iets doet wat de ander niet wil. In deze les gaan
we oefenen om op een duidelijke manier te communiceren.

KWINK Burgerschap
Onze samenleving is heel divers, oftewel met veel verschillende mensen.
Het is de vraag hoe je daarmee omgaat. Een ander afwijzen omdat hij anders is, is
natuurlijk niet goed. Maar verschillen negeren is ook niet altijd goed: dat kan
leiden tot nóg meer afstand en onbegrip. Daarom is het goed om kinderen te
stimuleren tot het bewonderen van elkaars verschillen. In deze les leren kinderen
dat het goed is diversiteit te waarderen en dat iedereen verschillend is maar toch
dezelfde rechten heeft. Niet voor niets zijn de mensenrechten ‘universeel’: ze
gelden voor iedereen!

LET OP! Op de volgende pagina is de Koelkastposter van Kwink opgenomen. Hierop komen
alle Kwinklessen van de eerste 5 weken terug in de vorm van spelletjes, informatie en
meer. Een leuke manier om met uw kind in gesprek te gaan over de sociale vaardigheden
die op school geoefend zijn!

Klik hier voor een uitleg van de poster:

Uitleg koelkastposter - Kwink (kwinkopschool.nl)

NIEUWS UIT GROEP 3
Bezoek kinderboerderij
Voor de herfstvakantie hebben wij een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij. Wij
hebben groente afval uit de moestuin naar de dieren gebracht en kregen in ruil
daarvoor eieren mee.

Natuurlijk hebben wij de eieren geklutst en
gemengd met groente uit de moestuin en er
een heerlijke omelet van gebakken. Wat was dat
smullen!

NIEUWS UIT GROEP 3

Herfst

Ook hebben we hele
mooie spinnen geknutseld,
samen met juf Judith!

Streetwisedag in groep 3
Verderop in deze Kattebel leest u uitgebreider over Streetwise. Het is een
dag die volledig in het teken stond van verkeersonderwijs. Heeft u de
foto's in de schoolapp bekeken?
Dewi heeft op de letterdoos een zelf verzonnen zin gelegd.
Roan en Niene hebben een mooie tekening gemaakt.

Terugblik Streetwisedag
Afgelopen woensdagochtend was het zover. De allereerste ANWB-Streetwisedag vond
plaats rondom de school. Tijdens deze ochtend kregen alle kinderen een praktische training
in verkeersvaardigheid. Daarbij werden we ondersteund door de medewerkers van de
ANWB en een heerlijk ochtendzonnetje. We geven u een korte impressie van de ochtend.
Groepen 1/2: Toet toet
De praktische verkeerslessen voor deze groepen werden gegeven in de speelzaallessen. Het
herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen van het oversteken stonden hierbij
centraal. Ook hebben de kinderen geleerd waarom het zo belangrijk is om een autostoeltje
en een autogordel te gebruiken.

Groepen 3 en 4: Blik en klik
Deze les werd gegeven in de sporthal ‘De Belleman’. De kinderen leerden wat ze zelf kunnen
doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten. De nadruk werd gelegd op de actieve
verkeersveiligheid, veilig oversteken, de noodzaak van het gebruik van de autogordel en het
dragen van een fietshelm.

Groepen 5/6 en Het Facet A: Hallo auto
De straat voor de school was speciaal afgezet voor deze les. De kinderen namen zelf plaats op
de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB-lesauto en mochten zelf remmen. Immers:
de remweg en de invloed van de reactietijd op die remweg stonden centraal.
Spannend!... De kinderen werden zich ervan bewust dat je in het huidige verkeer niet alleen af
kunt gaan op je gehoor.
We hebben bovendien ook steeds meer te maken met zeer stille elektrische voertuigen. Ook
werd het belang van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger besproken.

Groepen 7/8 en Het Facet B: Trapvaardig
De kinderen van deze groepen gaan binnen afzienbare tijd naar het voortgezet onderwijs.
Veruit de meeste kinderen gaan met de fiets en daar was deze les dan ook gericht. Fietsbehe
ersing en gevaarherkenning d.m.v. eenfietsparcours stonden centraal.
Opvallend was dat daar door de kinderen vooraf best licht over werd gedacht. Totdat ze
het parcours voor een eerste keer op gingen. Vooral het fietsen met een zware rugzak
beïnvloedt de fietsbeheersing. Ook werd er aandacht besteed aan hoe gevaarlijk het is
om te gaan fietsen met een mobiel in de hand.
In het algemeen viel op dat er best veel kinderen zijn die niet fietsvaardig zijn of niet weten
hoe ze goed uit kunnen kijken bij het oversteken. Dus fijn als u tijd maakt om geregeld met
uw kind te oefenen. Want verkeer is een onderdeel dat niet alleen onder de
verantwoordelijkheid van school valt. U als ouder heeft hierin een opvoedende taak. Samen
zorgen we dat kinderen verkeersvaardig worden op de fiets en lopend.

Met vriendelijk groet,
De verkeerscommissie

Verkeersexamen 2023
Het verkeersexamen voor de groepen 7 komt er weer aan, daarom graag uw aandacht voor
het volgende.
Het theorie-examen vindt plaats op donderdag 30 maart 2023.
Het praktijkexamen is op dinsdag 18 april 2023.

Vermist biebboek
Tijdens de kinderboekenweek hebben wij van Bibliotheek De Kempen een themakoffer
geleend met allerlei boeken over het thema 'jungle'. Deze boeken hebben op het podium in
de hal gelegen, in de leesjungle die we daar hadden gemaakt. De groepen konden hier om
de beurt lekker gaan lezen.

Helaas is er na het opruimen van het podium gebleken dat 1 boek verdwenen is: 'Elmer en
het Slaapverhaal'. We hebben al op allerlei plekken gezocht en aan alle kinderen
gevraagd of zij weten waar het boek is, maar het is tot op heden nog niet gevonden. Zou u
thuis eens kunnen kijken of het per ongeluk in de tas van uw kind mee naar huis is gegaan?
Er staat een sticker op de kaft van de bibliotheek. U kunt het boek dan aan de leerkracht
van uw kind geven zodat we deze weer terug kunnen geven aan de bibliotheek.
Alvast bedankt!
Groet, juf Monica

Elk kind zijn eigen oortjes voor de Chromebook
Afgelopen donderdag heeft juf Helen (ICT-er) aan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 en
Het Facet oortjes uitgedeeld. Elk kind heeft zijn eigen doosje met een set oortjes. Deze
kunnen ze gebruiken voor de Chromebook.
Vanaf komend schooljaar krijgen de leerlingen in groep 3 en in groep 6 een nieuw setje
van school. Tot die tijd moeten ze het doen met het setje dat ze nu hebben gekregen.
Dus ze moeten er zuinig op zijn. Gaan de oortjes toch eerder kapot, doordat ze er niet
zo zuinig mee zijn, kunnen ze bij juf Helen een nieuw setje kopen voor €2,50.

Stichting Leergeld
In de vorige Kattebel werd er aandacht besteed aan Stichting Leergeld.
Graag willen we u erop attent maken dat Stichting Leergeld er ook is voor nieuwe gymkleding,
gymschoenen en een sporttas.
Voor meer informatie kijkt u op www.leergeld.nl/valkenswaard of neem contact op met één
van de vrijwilligers op één van de volgende telefoonnummers: 06 430 057 35 voor Ineke
(Valkenswaard) voor gezinnen met achternaam A t/m M.
06 2891 2192 voor Hanneke (Valkenswaard) voor gezinnen met achternaam N t/m Z. (Direct
bereikbaar dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11:30 uur. Op andere momenten kunt u de
voicemail inspreken). Of stuur een mailbericht naar: leergeldvalkenswaard@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Meester Jasper Verhoeven, gymleerkracht De Belhamel

Ingekomen stukken

