
AGENDA!
MAANDAG 16 SEPTEMBER 
OUDERRAADSVERGADERING(OR)

DINSDAG 17 SEPTEMBER 
PRINSJESDAG

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
• 8.30-9.00 UUR KIJKOCHTEND
• 9.00-10.00 KOFFIE OCHTEND
  (ZONDER ONDERWERP, VOOR DE
  GEZELLIGHEID EN OM ANDERE
  OUDERS TE ONTMOETEN)
• GIJS RUIJGERS VAN HET CJG
 STELT ZICH VOOR.
• LEESCONSULENT IN GROEPEN
• 10.45 UUR VOORLEZEN AAN
 PEUTERS EN DREUMESEN

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 
OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 
SCHOOLREIS GROEPEN 1 T/M 8 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 
OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8

WOENSDAG 25 SEPT T/M 11 OKT 
KINDERBOEKENWEEK

MAANDAG 30 SEPTEMBER 
CJG OP SCHOOL

VRIJDAG 4 OKTOBER
STUDIEDAG VAN RBOB DE KEMPEN, 
ALLE KINDEREN VRIJ

ZONDAG 5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR

MAANDAG 7 OKTOBER 
STUDIEDAG, ALLE KINDEREN VRIJ

VRIJDAG 11 OKTOBER
12.00 UUR START 
HERFSTVAKANTIE
VOOR ALLE KINDEREN

Schoolreis

Oudergesprekken

Hier heeft u afgelopen week een brief over 
gekregen. Hebt u nog vragen dan kunt u terecht 
bij de leerkracht of bij juf Patricia of juf Yolanda.

Als u kunt zich nog niet heeft aanmeld voor de oudergesprekken (donderdag 19 
september of dinsdag 24 september) dan kunt u dat alsnog doen.
In de hal hangen op een bord, de lijsten voor alle groepen bij elkaar.  
Voor Het Facet hangen ze op de klapdeuren.
We verzoeken u hier voor ieder kind een tijd te reserveren.  
Per kind is er 15 minuten beschikbaar. Houdt u zich alstublieft aan deze tijd.
Wilt u als u meerdere gesprekken heeft er een kwartier tussen plannen?  
Zo voorkomen we dat we uitlopen.

De Kattebel
Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 • 5551 EG Dommelen
040–204 25 88 • info@obsdebelhamel.nl • www.obsdebelhamel.nl  

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
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Informatieavond
Vorige week was er een informatieavond op school in alle klassen en een algemeen 
deel. Wat fijn om te zien dat zoveel ouders en verzorgers betrokken zijn bij de school 
van hun kind(eren). Hartelijk bedankt voor uw belangstelling!

Tijdens het algemene gedeelte heb ik e.e.a. verteld over de schoolontwikkeling. Hierover 
staat ook een stuk in de schoolgids die op de website van de school staat, dat u ook 
hieronder kunt lezen.

Activiteiten ter verbetering en/of ondersteuning van het onderwijs
Op school wordt gewerkt vanuit een actieplan (hierin staan de doelstellingen voor het 
komende schooljaar). Wat willen we met elkaar bereiken?

Waar hebben we in het afgelopen schooljaar allemaal aandacht aan besteed en wat 
heeft dit opgeleverd?

• We hebben ons onderwijs in begrijpend lezen nader bekeken en geanalyseerd. 
Vervolgens hebben we ons verdiept in wat goed begrijpend leesonderwijs aan moet 
voldoen. Daarna hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methodiek en ons 
georienteerd op passende methoden. We zijn gestart met de methode Nieuwsbegrip 
die steeds met actuele teksten werkt. We hebben we een nascholing met betrekking 
tot deze methode gevolgd. We hebben ervaren dat het werken met Nieuwsbegrip 
ook zijn beperkingen heeft. We hebben beslist verder te kijken en zijn onder leiding 
van een schoolbegeleidingsdienst onze eigen werkwijze aan het ontwikkelen. Deze 
ontwikkeling loopt door in het volgend schooljaar. 

• We hebben ons aanbod aan kinderen die cognitief meer aan kunnen kritisch 
bekeken. We hebben een signaleringsinstrument gekozen dat we inzetten om 
kinderen met een vermoeden van hoogbegaafdheid goed te kunnen signaleren. 
We hebben de materialen die voor handen zijn bij Het Facet bekeken en daar 
ervaringen mee op gedaan. Dit krijgt ook volgend jaar een vervolg.

• We hebben een nieuwe schrijfmethode geïmplementeerd in groep 5 en 6 (volgend op 
de implementatie van groep 3 en 4 in vorig schooljaar). 

• We hebben onze werkwijze t.a.v. de leerlingzorg nader bekeken. 
  

Voor dit schooljaar hebben we ook weer prioriteiten gesteld:

• De nieuwe schrijfmethode (Pennenstreken) wordt verder geïmplementeerd in groep 
7 en 8. Daarmee is de implementatie aan het einde van het schooljaar afgerond.

• Wat betreft begrijpend lezen en begrijpend luisteren (kleuters), gaan we met een 
onderwijsbegeleidingsdienst een geïntegreerde aanpak ontwikkelen en beschrijven. 
Hierbij koppelen we deze vakken aan de vakken taal, wereldoriëntatie en 
bijvoorbeeld technisch lezen. Zo ontstaat er een verdieping van het leerproces en 
komt er ruimte in het onderwijsprogramma qua tijd. We nemen hierin mee dat we 
tegemoet willen komen aan de behoefte aan autonomie en zelfstandigheid van de 
kinderen. Dit doen we o.a. middels coöperatieve werkvormen en het traject dat 
gericht is op ‘leren leren’ en werken aan een goed school- en leerklimaat 

• We gaan verder met het werken vanuit leerlijnen bij de kleuters. Hierop stemmen 
wij ons aanbod af. 

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE
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15 september 
Lloïd
groep 4

18 september 
Thijs
groep  1-2

18 september
Cirion
groep  1-2

21 september 
Davey
groep  1-2

24 september 
Daimy
Facet

24 september
Niels
Facet

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

• We verdiepen ons in het NT2 onderwijs, met een structureel en 
planmatig aanbod. Afgelopen schooljaar is de onderwijsassistent hier 
heel voortvarend mee aan het werk geweest. Dit krijgt een vervolg. We 
overwegen de methode ‘Taal in blokjes’ in te gaan voeren. Dit wilden we 
afgelopen schooljaar al doen, maar helaas kon dit geen doorgang vinden.

• We gaan in de klassen uit van verschillen, waarbij we de haalbaarheid 
voor de leerkrachten in het oog houden. Het aanbod voor meer- en 
hoogbegaafden en kinderen die juist minder capaciteiten hebben wordt 
verder onder de loep genomen. Ook afgelopen schooljaar hebben we hier 
aandacht aan besteed, maar we willen hier zelf nog beter in worden. 

• Het buiten spelen loopt niet altijd vlekkeloos. We hebben signalen 
gekregen dat niet alle kinderen het prettig vinden om met anderen buiten 
te spelen. Dit vinden we heel vervelend want we willen een school zijn 
waar ieder kind zich prettig voelt. Hierover hebben we veelvuldig overleg 
gehad in het team, met de MR en we hebben aandachtpunten opgesteld 
om dit te verbeteren. De methode Kwink voor sociaal emotionele 
ontwikkeling en omgang met elkaar wordt preventief ingezet met 
wekelijkse lessen.

Naast deze punten heeft juf Fieke de schoolapp geïntroduceerd. Als team zijn 
we daar nu mee aan het oefenen. Na de herfstvakantie gaat deze de lucht in. 

De ouderraad heeft zich voorgesteld en aangegeven dat ze nog op zoek zijn naar 
nieuwe leden. Tevens hebben ze aangegeven dat de vrijwillige ouderbijdrage 
niet gewijzigd wordt. 

Zie ik u woensdag 18 september weer op school bij de Kijkochtend en de 
Koffieochtend? Op deze ochtend kunt u eerst een kijkje in de klas van uw 
kind(eren) nemen en daarna staat de koffie/ thee klaar om kennis te maken 
met andere ouders of bij te praten. Op deze ochtend zal ook Gij Ruijgers van 
Centrum Jeugd en Gezin zich aan u voorstellen. 

Groet, juf Dieneke (locatiedirecteur)

Welkom nieuwe leerlingen
Aan het begin van het schooljaar hebben we weer veel nieuwe 
leerlingen mogen verwelkomen op school.
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op onze school.

We verwelkomen:
Op Het Facet: Siep, Moussa, Vince, Ainoa en Quinten
Bij de kleuters: Dewi, Finn, Ahmed, Ties, Guus en Kaithlyn 
groep 3: Leandro
groep 4: Lyam 
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Voorstellen

CJG op de 
Belhamel

Graag stel ik mij even voor: Ik ben Juf Patricia van Meijl. Samen met mijn 
partner Mark hebben wij 1 dochter Saar (1). In mijn vrije tijd ben ik lekker druk 
met onze dochter en geef ik badmintontraining aan de jeugd van Dommelen. 

Vorig schooljaar ben ik op De Belhamel gekomen om de kleuterklas mee te 
verdelen over twee groepen. Toen werkte ik ook nog twee dagen op OBS 
Ekenrooi in Waalre in groep 3. Dit schooljaar ga ik 3 dagen werken op OBS de 
Belhamel woensdag in groep 4 en donderdag en vrijdag in groep 1/2 B. Op 
maandag om de week werk ik nog in groep 4 op OBS Ekenrooi. 

Loop gerust even binnen als u nog vragen heeft. 

Hartelijke groet, 
Patricia van Meijl

Mijn naam is Gijs Ruijgers. Ik ben getrouwd en trotse 
vader van 3 kinderen.

Na mijn opleiding ben ik begonnen als groepsleiding 
voor Combinatie Jeugdzorg de op de Widdonck, een 
internaat in Limburg en later op een groep voor oudere 
jeugd in Veldhoven.

Onlangs heb ik de overstap gemaakt en werk ik vanuit Combinatie Jeugdzorg 
voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard. Het CJG is een plek 
waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er 
voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Wij luisteren naar 
uw verhaal, denken met u mee, geven praktische tips en zoeken samen met u 
naar de oplossing die het beste bij u past.

Mocht u een vraag hebben of mij willen spreken? Dan kan via 06-57800539 of 
gijs.ruijgers@valkenswaard.nl

Je kunt me ook op school vinden tijdens de “koffie-uurtjes”. Die ochtenden blijf 
ik ook nog de rest van de ochtend op school, dus spreek me gerust even aan!
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Gezocht: vrijwilliger(s) voor
de bibliotheek in school! 

Foto’s website

Alle kinderen maken gebruik van de bibliotheek in school.
De kinderen mogen elke week twee boeken lenen die ze op school lezen en één 
boek voor thuis. 
Om dit mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig die de boeken innemen 
en uitlenen, het netjes houden van de kasten en het begeleiden van de kinderen 
tijdens het zoeken naar een boek.

Vanaf oktober zijn wij op zoek naar een papa, mama, opa of oma die elke 
woensdag in de bibliotheek op school wil helpen. Ook als u bijvoorbeeld maar 
één keer in de maand kunt zijn we er al mee geholpen. Dan kunt u met drie 
andere ouders rouleren.

De bibliotheekdienst zal zijn van 11.00 tot 12.15 uur. Het zou fijn zijn als u in 
september een aantal keer mee kan kijken bij de andere vrijwilliger zodat u de 
manier van werken weet. Ben u enthousiast geworden over deze taak en wilt u 
komen helpen in de bibliotheek? Geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. 

Per 1 oktober worden de foto’s van schooljaar 2018-2019 
van de website verwijderd. 
Mocht u nog foto’s van de website willen downloaden van 
schooljaar 2018-2019, doe dat dan snel. 

☛

Voorlezen
Wij vinden het voor de ontwikkeling 
van de kinderen heel belangrijk dat 
kinderen goed leren lezen. Voor 
peuters en dreumesen leest juf 
Maria voor. Kent u mensen in de wijk 
met jonge, nog niet schoolgaande 
kinderen? Wilt u ze dan op deze 
mogelijkheid wijzen? De eerstvolgende 
keer is woensdag 18 september om 
10.45 uur.
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Nieuws uit de kleutergroepen
We hebben het jaar geopend met een glaasje bubbels. Proost!!

Nog volop genoten van het mooie weer en lekker buiten gespeeld 
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Gewerkt aan het thema: een nieuw schooljaar. Waar we de verjaardagskalender hebben gemaakt,

onszelf hebben getekend,

en al heerlijk gespeeld in de ijscohoek, de bouwhoek en de huishoek

Verder hebben 
we de letters en 
cijfers geleerd. 
Op de volgede 
pagina ziet u wat 
er aan bod  
is geweest en
wat er nog 
komen gaat.
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Onderwijsaanbod aan de kleuters: 

Moestuin

In het schema hieronder ziet u een overzicht van het aanbod bij de kleuters. Hierin staat 
vermeld welke thema’s we behandelen, de letters en cijfers die er aanbod komen en hoe 
de uitspraak van de letters wordt aangeboden. We spreken namelijk de letters uit zoals je 
ze hoort in een woord. 
Bijvoorbeeld bij het woord juf het is de j (juh) van juf en niet de j (jee). Elke 2 weken 
staat 1 letter centraal en 2 cijfers. De kinderen mogen dan allemaal voorwerpen/ 
spulletjes meenemen die beginnen met die letter. Dat blijft dan 2 weken op de lettertafel 
liggen. 

De courgettes in de moestuin waren 
enorm. De kleuters hebben de 
courgettes gezaaid en een van de 
courgettes geoogst. 

Groep 5-6 heeft in groepjes soep van 
de courgette gemaakt. Het eerste 
groepje heeft de courgette gesneden. 
Het tweede en derde groepje hebben 
de courgette met de uien en aardappel 
gebakken en de bouillon met kruiden 
en veldsla op smaak gebracht. De 
volgende dag hebben de kinderen 
soep geproefd met een stokbroodje en 
geraspte kaas.

Thema’s Letter aanbod: Uitspraak letters: Aanbod cijfers 

19-08-2019 
Thema: 

Nieuw schooljaar

j van juf j spreek je uit als juh 1-11

02-09-2019 
Thema: 

Nieuw schooljaar 

s van som/ spring s spreek je uit als sss 2-12

16-09-2019 
Thema: Reis mee 

b van boek b spreek je uit als buh 3-13

30-09-2019 
Thema: Reis mee

l van letter L spreek je uit als ll 4-14

21-10-2019 
Thema: Herfst 

ritseldans/ notentaart

v van vos v spreek je uit als vv 5-15

4-11-2019  
Thema: Herfst 

ritseldans/notentaart 

r van ree r spreek je uit als rrr 6-16

18-11-2019 
Thema: Sinterklaas 

p van piet p spreek je uit als puh 7-17
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INGEZONDEN BERICHTEN:

TECHNIKA 10 zoekt stoere meisjes!
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8?
Ben jij creatief? En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en 
bijvoorbeeld een soldeerbout?

Dan is Technika 10 iets voor jou!

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, leren hoe 
je badzout en shampoo maakt, of een zenuwspiraal op batterijen. 
Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij 
Technika 10. Van chemie tot en met zonnecellen, timmeren, 
zagen, solderen, boren en nog veel meer… Al deze skills kun je 
ontwikkelen in een gevarieerd programma onder begeleiding van 
enthousiaste begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard!

Ben jij een nieuwsgierige 7 of 8e groeper, en graag creatief bezig? 
Geef je dan snel op voor het seizoen 2019/2020! Meer informatie is 
te vinden op: www.technika10valkenswaard.nl.  

Beste sportievelingen,

Zin in een uitdaging? Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd 
Valkenloop op zondag 3 november! Dit is een hardloop 
evenement voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze dag draait 
om het plezier: samen gaan we dan 1 km rennen!

Woensdagavond 30 oktober kun je alvast gratis meedoen 
aan een loopclinic op de atletiekbaan van AVV Valkenswaard. 
Tijdens deze clinic spelen we loopspelletjes en op het eind 
oefenen we op de baan de 1 km.

Op zondag doen we samen een warming-up op muziek en 
daarna word je met de bus naar de start toe gebracht. We 
lopen in drie groepen terug en finishen naast het HoLaPress 
kantoor aan de Kluizerdijk 1 in Valkenswaard.

Iedereen die meedoet krijg een medaille. De snelste drie 
jongens en meisjes per categorie krijgen een prijs.

Ook dit jaar is er weer het Valkenswaardse 
scholenkampioenschap. De beste school ontvangt de 
felbegeerde wisselbeker, een springkussen voor een dag 
én een pakket met buitenspeelgoed. Ook de nummers 
twee en drie van dit kampioenschap krijgen een pakket met 
buitenspeelgoed voor op school. Het scholenkampioenschap 
wordt onder andere bepaald door het aantal inschrijvingen, 
het enthousiasme en het verspreiden van de informatie. Het lopen in schoolshirts levert natuurlijk extra punten op!

Je ouders kunnen je vanaf de zijlijn aanmoedigen en terwijl jij na afloop lekker op een springkussen kunt spelen, kunnen 
zij nog wat lekkers halen in de grote tent. Wil je meer weten? Kijk op www.valkenloop.nl of volg ons voor de laatste 
informatie via www.facebook.com/HolapressJeugdloop.
Tot ziens bij de clinic en de HoLaPress Jeugd Valkenloop!

Met sportieve groeten, namens de organisatie, Niels Fiers en Bas Marechal e-mail: holapressjeugdloop@avv-atletiek.nl
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INGEZONDEN BERICHTEN:
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De Kempen
Kijk voor het hele programma en tickets op
 www.bibliotheekdekempen.nl

Reis Mee! markt   
Reis met ons mee: met een bus, een fiets, een vliegtuig of zelfs een lucht- 
ballon! Laat je meevoeren naar verschillende landen, leer de cultuur  
kennen, luister naar een mooi verhaal, kom muziek maken, kom proeven 
en laat je verrassen! Toegang is gratis. 
 
Woensdag 2 oktober van 14:00 tot 16:00 in Bibliotheek Valkenswaard.  
 

Voorstelling Goochelaar Jan 
Ga mee op reis met Passepartout, de knecht van Phileas Fogg en ‘Reis om 
de wereld in 80 dagen’. Met veel fantasie wordt alles wat we kunnen  
vinden gebruikt als voertuig: De tafel in Jules Vernes woonkamer wordt 
omgetoverd tot een boot, een trein, een olifant en nog veel meer.  
Komen we op tijd terug? Voor 4 tot 12 jaar. Toegang € 2,50. 

Woensdag 9 oktober van 14:00 tot 15:00 in Bibliotheek Valkenswaard.
 

Interactief voorlezen
 
Ook dit jaar staan er weer prachtige boeken in het zonnetje tijdens de  
Kinderboekenweek. Duik je mee een nieuwe wereld in tijdens het  
interactief voorlezen? Toegang is gratis. 

Zaterdag 5 oktober van 10:30 tot 11:00 uur  
in Bibliotheek Valkenswaard.  
 


