
AGENDA

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

WOENSDAG 7 DECEMBER 
OM 8.30 UUR
KOFFIEOCHTEND 
(KLEUTEROUDERS)

VRIJDAG 9 DECEMBER
LEERLINGENRAAD

VRIJDAG 9 DECEMBER
KATTEBEL 7

DONDERDAG 22 
DECEMBER

ALLE LEERLINGEN OM 
14.00 UUR UIT

EINDEJAARSVIERING 
VOOR ALLE KINDEREN EN 
OUDERS EN TEAMLEDEN

VAN 17.30 UUR TOT 19.00 
UUR
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Koffieochtend kleuterouders
Op woensdag 7 december houden we een koffieochtend 
speciaal voor ouders van de kleuters. Zo kunnen 

kleuterouders elkaar beter leren kennen, wat het 
makkelijker maakt als kinderen bij elkaar gaan spelen. 
Tevens willen we graag uw ervaringen met de school horen. 
Wat maakt dat u voor De Belhamel heeft gekozen? Hoe is 
dat nu? Wat gaat al goed en wat kan (nog) beter? Wat zou u 
graag in de toekomst nog zien? Allemaal onderwerpen waar 
we graag met de kleuterouders over in gesprek gaan. Juf 
Elein en ik zullen samen aanwezig zijn op deze 
koffieochtend. Om 8.30 uur staat de koffie/ thee klaar in de 
keuken van de school.

Terugblik studiedag en 40 jaar juf Elein op De Belhamel
Vorige week woensdag waren de kinderen vrij en hadden 
we met het team een studiedag. Op deze ochtend hebben 
we weer meer geleerd over woordenschatonderwijs en 
daarmee ook over taalonderwijs aan kinderen waar thuis 
geen Nederlands wordt gesproken. Tevens hebben we 
overleg gevoerd over het cultuuronderwijs op onze school.
Daarnaast hebben we als team gevierd dat juf Elein 40 jaar 
op De Belhamel werkte afgelopen zomer.
Met de start van de kerstvakantie gaat juf Elein met 
pensioen. Dit 'vieren' we op woensdag 21 december. Later 
volgt hier nog meer informatie over.

Leerkracht op maandag in groep 1/ 2 A na de kerstvakantie
Juf Helen Sweere van groep 4 gaat na de kerstvakantie 
groep 1/2 A op maandag les geven.

Vriendelijke groet,
Juf Dieneke, schooldirecteur
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JARIG

25 november
Hanna
Groep 1/2 B

26 november
Maud
Groep 1-2 A

28 november
Daniël
Groep 5

29 november
Abilash
Groep 8

Amina
Groep 7

1 december
Gijs
Het Facet

4 december
Igor
Groep 1-2B

5 december
Albines
Groep 6

7 december
Anton
Groep 1-2 A

Nieuwe leerlingen 
op school:

Jay
Groep 1-2 B

Morad
Groep 1-2 B

Nieuws uit de moestuin

Het gras dat groeit in de moestuin is geen onkruid, maar Japanse 
haver. Dit heeft juf Jacqueline met verschillende leerlingen in de 
moestuin gezaaid.
Japanse haver is een uitstekende groenbemester. Het komt zeer 
snel op, maakt veel gewas en is daardoor sterk tegen onkruid. De 
planten wortelen erg diep, zijn weinig structuurgevoelig en dragen 
bij aan een evenwichtig bodemleven. Het gewas kan wel tegen de 
eerste nachtvorst, maar zal bij strenge vorst doodvriezen. Japanse 
haver is geschikt om aaltjes te bestrijden.

Van Nederland Zoemt hebben we twee bloembolpakketten 
ontvangen. Deze worden de komende weken in het stuk tuin naast 
de hoofdingang bij de moestuin gepoot. Nederland Zoemt komt in 
actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse 
wilde bijen zijn in gevaar. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. 
Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, 
bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden, verstedelijking en ons 
groenbeheer. We hopen dat er veel bijen op onze bloemen 
afkomen.

De moestuinwerkgroep is bezig met het maken van een 

activiteitenkalender voor komend seizoen. Enkele ouders zijn op 
zoek naar subsidiemogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar ouders/opa's/oma's die het leuk vinden om 
mee te denken en te helpen met allerlei moestuinactiviteiten. Er 
zijn verschillende taken: met een groepje leerlingen in de moestuin 
werken, klusjes in de moestuin, subsidies uitzoeken, helpen bij het 
organiseren en uitvoeren van het oogstfeest, tuingereedschap 
controleren en waar nodig opknappen.
Komende week willen we de bloembollen gaan poten met een 
paar leerlingen. Wie vindt het leuk hiermee te helpen? Graag 
doorgeven aan meneer Ron, juf Jacqueline of juf Pauline.

Ronroest@rbobdekempen.nl
Jacquelinedings@rbobdekempen.nl
Paulinebisseling@rbobdekempen.nl

Groetjes juf Pauline

mailto:Ronroest@rbobdekempen.nl
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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A

We hebben deze week bezoek gehad van de wijkagent, omdat we met het 
thema "verkeer" bezig zijn. De wijkagent kwam iets vertellen over zijn beroep. De 
kinderen hebben ademloos naar hem geluisterd en kwamen ook met goede 
vragen. Op donderdag waren Letterpiet en Spiekpiet in de klas geweest. Zij hadden 
van allerlei materialen de letter "S" gelegd. Da's ook toevallig! Deze letter hebben 
we deze week geleerd. In de klas zijn we hard aan het knutselen voor Sinterklaas. De 
speelhoek is veranderd in de pakjeskamer. Er wordt volop ingepakt door de 
inpakpieten.

We genieten van deze leuke
en spannende tijd.

Groet juf Elein en juf Mariëlle



Wat is er aan de hand in De Belhal?

We zijn op onderzoek gegaan en hebben meneer John, onze conciërge, gevraagd 
wat hij allemaal in De Belhal op het podium doet. Hij wist echter nergens van. Toen 
zijn we gaan polsen bij verschillende leerkrachten maar niemand wist iets. Is er 
iemand iets aan het maken? Maar wat wordt er dan gemaakt en waarom bij ons 
op school? Er liggen allemaal bouwtekeningen en overal liggen wielen en 
fietsonderdelen. Af en toe kijken we of er iets veranderd is.

5 december

Dit jaar komen Sinterklaas en de Pieten onze school weer bezoeken op maandag 5 
december. We ontvangen de Sint rond 8.30 uur op het plein voor de school aan 
het Rudolfusdal (ingang van Het Facet).

U bent van harte welkom om met ons de Sint buiten te ontvangen. De kinderen 
gaan dus meteen hier naar toe met hun tas en gaan bij hun leerkracht staan.

Daarna gaan we met de kinderen en de Sint en de Pieten naar binnen om verder te 
feesten. Let op om 12.15 uur is de school uit, alle kinderen zijn in de middag vrij.

Voorgaande jaren hebben we gezien dat ook 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 plaats nemen? Dan kan iedereen genieten van de aankomst van 
de Sint.

Groep 5 t/m 8 heeft deze ochtend surprise. Hierover hebben ze maandag 14 
november een brief en een envelop mee gekregen van de leerkracht.
De kinderen van groep 5 t/m 8 (inclusief Het Facet) brengen hun surprise op
vrijdag 2 december naar school

Groet de Sintcommissie

Later komen op 6 december?
Dat mag... heeft u Sinterklaas gevierd en wilt u uw kind nog even laten slapen? 
Om 9.30 uur moeten alle kinderen in de les zitten. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen 
welkom op school. Er is dus een ruime inlooptijd deze dag.

Groet juf Dieneke



Versieren op school

Hebben jullie de mooie Sinterklaas raamschilderijen al gezien? Ook in de school is 
alles prachtig versierd, helemaal klaar voor het Sinterklaasfeest. Wisten jullie dat de 
Ouderraad een grote rol heeft in het organiseren van dit soort feesten? Niet alleen bij het 
versieren, maar ook met alle voorbereidingen en input van leuke ideeën. Zo kunnen we 
samen de school wat helpen.
En hulp hebben we zeker nodig! Niet alleen door ouders van de Ouderraad, maar 
iedereen mag helpen bij het versieren of opruimen van de versieringen op school. Gelukkig 
waren er de vrijdag voor de intocht van Sinterklaas heel wat ouders aanwezig om de school 
om te toveren in prachtige Sinterklaas sferen. Hebben jullie binnen al een kijkje genomen?
Op maandag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten naar De Belhamel, daar kijken 
we enorm naar uit! Op die dag direct na school zullen ook alle versieringen opgeruimd 
moeten worden en daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken! Dus help even mee, samen 
hebben we het zo gedaan.
Op woensdag 7 december direct na het koffie-uurtje willen we de school feestelijk 
versieren voor de laatste weken school en het eindejaarsfeest. Het zou geweldig zijn als jullie 
ons daarmee kunnen helpen! Je kunt jezelf hiervoor aanmelden bij de klassenouders.

Feestelijke groeten,
De ouderraad



KWINK Burgerschap: Mensenrechten, altijd en overal

Vaak merk je het niet eens: je gaat ‘s ochtends naar school, je steekt over bij een 
zebrapad, je kunt met de lift naar boven als dat nodig is en elke avond staat er eten 
voor je klaar. Als je ziek bent, kun je naar de dokter en het ziekenhuis. Het lijkt voor 
ons misschien best gewoon, maar het is ook een recht! Een recht voor alle mensen 
en kinderen overal. Het is goed om te weten dat die rechten voor iedereen en 
overal gelden. Want zie je dat er iemand is die niet naar school kan of iemand die 
met een rolstoel niet een gebouw in kan? Dan kun je ook voor die ander opkomen.
In deze les van KWINK Burgerschap leren de kinderen welke mensenrechten er zijn 
en hoe ze die tegenkomen in het dagelijks leven.
We zetten kinderen aan het denken over het belang van deze rechten. Over welke 
rechten zou je nog wel wat meer willen weten?


