
AGENDA!
ZATERDAG 17 NOVEMBER  
SINTERKLAAS KOMT AAN IN 
NEDERLAND

DINSDAG 20 NOVEMBER
VOORLOPIG 
ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
 
WOENSDAG 21 NOVEMBER 
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
PEUTERS EN DREUMESEN

VRIJDAG 30 NOVEMBER 
KATTEBEL 7

☛

☛
Piet is alweer druk bezig om mijn koffers in te 
pakken, ondertussen breng ik jullie op de hoogte 
van mijn bezoek.

Op woensdag 5 december vier ik mijn verjaardag 
weer heel graag bij IKC Dommelen. 

Rond 8.30 uur ben ik met mijn Pieten bij jullie op 
school. Ook jullie ouders zijn van harte welkom 
om even te komen kijken de aankomst!  
Nu heb ik andere jaren wel gezien dat sommige 
ouders heel blij zijn om mij weer te zien.  
In al het enthousiasme gaan ze voor de kinderen 
staan. En dan zien de kleine schatten mij niet 
meer. Dus ik wil alvast met alle ouders afspreken 
dat jullie achter de kinderen gaan staan.  
Dan kan iedereen genieten van mijn aankomst.

Tijdens de pauze van 10.10 uur zullen mijn Pieten 
voor wat drinken met lekkers zorgen.

Groep 5 t/m 8 heeft deze ochtend surprise. 
Hierover krijgen ze maandag 19 november een 
brief mee van de leerkracht.

Op 5 december is iedereen gewoon  
om 12.15 uur uit.
En op donderdag 6 december is iedereen vrij!

Hallo lieve kinderen van
De Belhamel en Het Facet,

Warme groeten uit Spanje en
tot bij het Sinterklaasjournaal!

Sinterklaas
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Koffieochtend

Valkenloop

Op 8 november was er weer een koffieochtend. Dit keer waren de dames van de 
GGD en Schoolmaatschappelijk werk weer aanwezig. In de vorige Kattebel hebben 
zij zich aan u voorgesteld.  

Het onderwerp deze ochtend was positief opvoeden en grenzen stellen. We 
verkenden met elkaar wat we onder positief opvoeden verstaan. Ook deelden we 
ervaringen over wat werkt en wat niet. En ook hoe moeilijk dat is, want wat bij het ene kind 
wel werkt, werkt bij een ander kind weer niet. We bekeken een deel van een film met tips over 
opvoeden en bespraken die. Mooi om deze ochtend te ervaren dat ieder eigen ideeën heeft over 
opvoeden en we er allemaal van tijd tot tijd mee worstelen. Fijn dat er zo’n open sfeer was! 
Ook goed om te zien dat er ook ouders van Het Facet en de reguliere Belhamel waren. 

Op zondag 4 november 2018 was de jaarlijkse Valkenloop 
georganiseerd door atletiek vereniging Valkenswaard. Aan deze 
loop hebben ook kinderen van de Belhamel meegedaan.

Ze begonnen met een gezamenlijke warming up om de spieren los te 
maken. Na de warming up werden ze met bussen naar de startplaats 
gebracht. Vanuit de start lopen ze ongeveer 1 km naar de finish. 
Hieronder nog wat foto´s van de Valkenloop.

Faye: Als je mee ging doen dan moest je 1 kilometer lopen.
Ik was zelf 7de geworden en mijn snelheid was 12,90 .
We waren met 3 kinderen ze heten Robin Sam en Faye.
Nu gaat Sam iets vertellen.

Sam: Dit was Faye even vergeten te vertellen.
HOE MEER KINDEREN MEE DOEN.
HOE GROTER DE KANS DAT WE EEN 
BUITEN SPEEL PAKET KUNNEN WINNEN!
EN DE 1STE PLEK KRIJG JE EEN 
SPRINGKUSSEN VOOR EEN DAG
BIJ JE SCHOOL!!!
 
Hier zie je 2 foto`s
Dat was ons verhaal!!!
EINDE!!!!!!

De Kattebel • jaargang 18 • 16 november • nummer 6



16  november
Fay
groep 1/2

19 november
Zoë
groep 7/8

21 november 
Eowyn
groep 3/4

24 november 
Jade
groep 3/4

29 november 
Abilash
groep 3/4

29 november 
Amina
groep 3/4

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Oudertevredenheidspeiling
Herinnering van de mail die u vorige week vrijdag heeft ontvangen:

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor 
ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden 
is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te 
informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze 
school èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, wordt er een 
oudertevredenheidspeiling gehouden op alle scholen van ons bestuur.

Dit is sneller dan de gebruikelijk (eens in de vier jaar), maar met deze afname 
lopen wij weer gelijk met de andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Zij nemen op zo’n 
1.800 basisscholen in Nederland de ouderpeiling af. Op die manier kunnen de 
resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Deelname aan het 
onderzoek is anoniem. In de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te 
herleiden.  

Op maandag 12 november bent u door Scholen met Succes via email uitgenodigd 
om deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 
10 minuten van uw tijd vragen. Er wordt per gezin een mail gestuurd naar één 
van de ouders/ verzorgers (Dit is ‘verzorger 1’ zoals u dit hebt ingevuld op het 
aanmeldingsformulier van onze school). Indien u meerdere kinderen op school 
heeft, kunt u voor ieder kind uw mening geven. 

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen voor deelname aan de peiling, 
dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende. Ik zal er dan voor zorgen dat u 
alsnog een uitnodiging ontvangt.  

Het Facet wordt apart meegenomen in deze peiling. 

Bedankt alvast voor uw deelname en het streven is om in februari 2019 de 
uitslag van de peiling bekend te maken.  

Groet,

Dieneke Berends 
locatiedirecteur
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Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 9 november hebben alle klassen meegedaan met het schoolontbijt. 
 
Op deze ochtend hebben we op een gezonde manier ontbeten. We hebben 
genoten van volkoren boterhammen en broodjes, krentenbollen, crackers, 
muesli met magere yoghurt, appeltjes, komkommer, melk en thee. 
Veel kinderen kwamen heerlijk in pyjama, of in een chill outfit ( zoals de 
bovenbouw het noemt) naar school. Aan de foto’s kunt u zien dat het een 
heerlijke ochtend was.
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Griezel

Op vrijdag 2 november hebben we met de onderbouw 
een erg leuke griezelochtend gehad.
Wat waren er veel kinderen griezelig verkleed. 

De kinderen hebben deze ochtend veel griezelige 
spelletjes gespeeld, zoals heksje prik, monster gooien, 
draculatanden happen, griezelsjoelen, spin gooien, 
griezelmemory en skelet puzzelen. Ook hebben ze 
lekkere zachte glittersnot gemaakt, geluisterd naar 
een griezelverhaal, griezelige dingen gezocht in een 
heksenketel, elkaar met wc-papier ingepakt zoals een 
mummie en konden ze een heksenbezemrace en een 
proeftest doen. 

Hulpouders, nogmaals bedankt voor alle hulp!
We hebben erg genoten! 

Nieuws uit
groep 1-2 en 3-4

De Kattebel • jaargang 18 • 16 november • nummer 6


