
AGENDA!
MAANDAG 30 SEPTEMBER
13.30-14.30 CJG OP SCHOOL, DEZE 
BEZOEKEN ZIJN INGEPLAND DOOR 
DE ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR 
(JUF ANGELA)
 
VRIJDAG 4 OKTOBER
STUDIEDAG VAN RBOB DE KEMPEN, 
ALLE KINDEREN VRIJ

ZATERDAG 5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR

MAANDAG 7 OKTOBER 
STUDIEDAG, ALLE KINDEREN VRIJ

VRIJDAG 11 OKTOBER 
11.30 UUR TENTOONSTELLING 
KINDERBOEKENWEEK

VRIJDAG 11 OKTOBER
12.00 UUR START HERFST-
VAKANTIE VOOR ALLE KINDEREN

MAANDAG 14 T/M VRIJDAG 18 OKT 
HERFSTVAKANTIE

WOENSDAG 23 OKTOBER 
10.45 UUR VOORLEZEN
PEUTERS EN DREUMESEN

ZATERDAG 26 OKTOBER
KLOK WORDT VERZET NAAR 
WINTERTIJD

Opening en sluiting 
kinderboekenweek

Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door goed te 
kunnen lezen kunnen ze andere informatie opnemen, opzoeken, etc. Op school 
besteden we, zoals u weet, hier veel aandacht aan. De Kinderboekenweek 
staat voor de deur. Omdat we die goed willen benutten, zijn we al wat eerder 
begonnen. Afgelopen woensdag was de opening met de hele school in De Belhal. 
Het thema
van dit jaar is ‘Reis mee’. De juffen speelden een toneelstuk over de 
verschillende manieren van vakantie vieren. De ene juf kwam op de fiets de 
Belhal ingereden en een andere juf vertelde dat ze met de caravan weg was 
geweest. Een ander had gevlogen. Weer een andere juf was met een cruise 
op vakantie geweest. Zo kun je met allerlei verschillende voertuigen op pad 
gaan, maar iedereen beleeft tijdens zijn/haar reis verschillende avonturen. De 
kinderen mogen de komende weken een voertuig bedenken of de avonturen 
tijdens een reis en daar iets van maken.

Vrijdag 11 oktober worden alle creaties om 11.30 uur 
tentoongesteld in de verschillende lokalen en bent u van harte 
welkom om alles te komen bekijken. Ook grootouders of andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. 
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NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

Terugblik koffieochtend

Kom van dat dak af...  
of nee wie wil het dak op?

Nieuwe leerkracht bij Het Facet

Vorige week werd de koffieochtend goed bezocht. Gijs van het CJG was er om 
zich voor te stellen. Het CJG is een plek waar iedereen terecht kan met vragen 
over opvoeden en opgroeien. Zij zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig 
of ingewikkeld ook. Zij 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 Gijs willen spreken? Dan kan via 06-57800539 of 
gijs.ruijgers@valkenswaard.nl 

Gijs had nog een goede tip om gebruik te maken van de site www.opvoeden.
nl. (Net zo’n soort site als thuisarts is voor huisartsen). Een site met bewezen 
deskundige tips over allerlei uiteenlopende onderwerpen. 

Fijn dat er zoveel ouders gekomen waren om gezellig met elkaar en met Gijs 
kennis te maken. 

We werken op school met vrijwilligers die de taak op zich hebben genomen van conciërge. Hierdoor 
kunnen we meer personeel inzetten op het onderwijs aan uw kin(eren). Dit heeft een keerzijde 
dat we kwetsbaar zijn wanneer een van de vrijwilligers weg valt of een bepaalde taak niet uit kan 
voeren. Hier lopen we nu tegenaan op het dak. 

Meneer John heeft afgelopen woensdag afscheid genomen van de school i.v.m. het vinden van een 
baan als conciërge. Hij ging voor ons regelmatig het dak op om blad te verwijderen. Nu hij niet meer 
bij ons werk is dit iets dat letterlijk blijft liggen. Als dit zo blijft vergroot dit de kans op lekkages. 
Het is belangrijk dat de afvoeren vrij blijven van blad zodat het water in de regenpijpen kan lopen. 
Dus.... we zijn op zoek naar stoere ‘dakvaders’ en of ‘dakmoeders’! Wie wil in de herfst ongeveer 
een keer per twee weken een rondje op het dak maken om het blad te verwijderen? De rest van het 
jaar is een keer per maand a twee maanden vast voldoende. Een ladder etc. is op school aanwezig. 
Dus welke duo wil deze taak op zich nemen (een boven een beneden is vast handig). 

Ik hoor t graag!

Aanstaande maandag start er een nieuwe leerkracht bij Het Facet. Dit is juf Hellen van 
Griensven. Zij komt op maandag en dinsdag.
Na 1 december komt ze ook nog op twee andere dagen werken. Juf Hellen heeft veel kennis van 
hoogbegaafde kinderen en heeft eerder met deze doelgroep gewerkt. In een volgende Kattebel zal 
zij zich voorstellen. We wensen haar een goede tijd op onze school met heel veel werkplezier! 

De uitbereiding van Het Facet komt door de groei van het leerlingaantal en doordat de leerkrachten 
van Het Facet ook taken gaan verrichten t.a.v. de schoolontwikkeling op het gebied van 
hoogbegaafdheid op andere scholen van ons bestuur. 

P.s. 
We hebben nu een Elein, Ellen, Helen, Heleen en een Hellen in ons team... Dus als u zich eens 
vergist, begrijpen wij hoe dat komt... Merk dat ik me ook geregeld verspreek... 
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2 oktober
Eline
groep 6
 
2 oktober
Jur
groep 1-2

6 oktober 
Quinn
Facet

8 oktober
Jailey
groep 5

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Kalender
De kalender is klaar en staat vanaf heden op de website. 
https://www.obsdebelhamel.nl/pagina/170499/Jaarkalender 

De papieren versie is op een klein detail na klaar. U vangt binnenkort een mail 
wanneer en hoe u deze (na betaling) kunt ontvangen als u deze heeft besteld. 

Groet, juf Dieneke

Afscheid meneer John
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van meneer John, 
onze vrijwilliger die bij ons als conciërge werkte. Hij heeft een 
betaalde baan als conciërge gevonden in Wintelre.

Na afloop van de opening van de kinderboeken-
week werd hij door juf Dieneke in de kruiwagen 
naar alle klassen gereden, waar hij in elke klas 
een bijdrage voor een afscheidsmap ontving. 
Alle kinderen hadden iets voor meneer John 
gemaakt zodat hij nog eens aan ons terug kan 
denken. Meneer John trakteerde op heerlijke 
spekken. 

Meneer John, nogmaals hartelijk bedankt voor 
alle klussen groot en klein en heel veel succes op 
je nieuwe school.
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Terugblik schoolreisje 
plus bedankje hulpouders

Vrijdag 20 september zijn we met de hele school op 
schoolreis geweest. De kleuters zijn met auto’s naar  
De Hooiberg geweest en hebben zich prima vermaakt. 
Er was zelfs een heuse disco.

De groepen 3 t/m 8 en Het Facet zijn met de bus naar 
Mondo Verde in Landgraaf geweest. Een klein pretpark 
waar alle kinderen zich prima vermaakt hebben met een 
achtbaan, een wildwaterbaan, botsauto’s, een park met 
wilde dieren, etc. Tussendoor konden we slush puppy’s, 
pannenkoeken en frietjes eten. We hadden prachtig weer. 
Kortom het was een heerlijke dag. Zonder de hulp van 
ouders hadden we dit niet kunnen doen. Dus alle ouders/
begeleiders heel hartelijk bedankt voor uw inzet.
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Leerlingenraad
Afgelopen maandag zijn juf Angela en juf Pauline op bezoek geweest bij de 
groepen 6, 7 en 8 en Het Facet om te vertellen dat de Belhamel /Het Facet vanaf 
de herfstvakantie een leerlingenraad krijgt. In de leerlingenraad zitten leerlingen 
die gekozen zijn door hun klas. Vier keer per jaar is er een vergadering waarin zij 
praten over hoe het op school gaat en zij denken mee over hoe de school nog beter 
kan worden.

Belangrijke uitgangspunten voor een leerlingenraad zijn:

• de leerlingen een inbreng geven in het schoolgebeuren
• de leerlingen inspraak geven
• de leerlingen democratie laten ervaren
• de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
• de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij  
 het reilen en zeilen van de school

De groepen 6, 7, 8 en Het Facet kiezen voor de herfstvakantie één leerling d.m.v. 
verkiezingen. Na de herfstvakantie is de eerste vergadering van de leerlingenraad. 
In de volgende Kattebel zullen we de leden presenteren.

Zo maken we samen een school voor en door kinderen!
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Nieuws uit groep 3-4: 
bewegend leren
Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld. Het gaat dus 
niet om aparte gymlessen, maar het inzetten van bewegen tijdens je lessen in 
de klas. 
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Al 5 weken hebben de 
kinderen van groep 
3-4 deelgenomen aan 
Schooljudo. De lessen 
stonden in het teken 
van de waarden respect, 
samenwerken, beheersing, 
weerbaarheid, vertrouwen 
en discipline. Tijdens 
het programma werd 
ook hard gewerkt aan de 
motoriek van de kinderen 
en heeft iedereen geleerd 
om veilig te vallen. Met 
echte judomatten en 
judopakken werd de 
gymzaal omgetoverd tot een 
dojo en werd er de geheime 
Japanse taal van Schooljudo 
gesproken.Groep

3/4



Nieuws van de BSO                           
Wist u dat wij inmiddels twee BSO’s hebben bij De Belhamel? Door de groei 
van school, groeit ook ikOOK! BSO De Schilders is voor alle kinderen van De 
Belhamel vanaf groep 1 t/m 8. BSO Het Atelier is dit schooljaar open gegaan 
voor de kinderen van Het Facet en voor de oudste kinderen van De Belhamel, zo 
kunnen we meer aan alle behoeftes van de kinderen voldoen. 

De kinderen komen gezellig bij ons spelen vanaf 14.45u en kunnen komen tot 
18.00u (er is in overleg ook opvang tot 18.30u).
We proberen een verlengstuk van thuis te zijn voor de kinderen. Hier mag 
lekker ontspannen gespeeld worden en wij proberen zoveel mogelijk op de 
behoefte van de kinderen in te gaan. We doen allerlei leuke activiteiten samen 
met de kinderen. Koken, buitenspelen, workshops, dansen, knutselen, spelletje 
spelen maar ook soms even helemaal niks en dan kunnen de kinderen heerlijk 
chillen in onze rusthoek.

Peuterprogramma gestart! 
Vanaf Maandag 2 September zijn we gestart met ons peuterprogramma. 

Kinderen vanaf 2-2,5 jaar kunnen terecht bij ikOOK! voor een ochtend peuterprogramma.  
Heerlijk ontspannen spelen met als achterliggende gedachten de voorbereiding voor school.
Wij zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u-12.00 uur

Heeft u interesse en zou u een rondleiding willen?  Kom gerust binnen gelopen bij ikOOK! of neem u 
telefonisch contact op met Kelly Kirkels 06 - 40 16 99 08

Wij heten
jullie van harte 
welkom bij ons 
gezellige KDV!
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INGEZONDEN BERICHTEN:

Samenvatting MR vergadering van 10 september 2019

Punten die deze vergadering zijn besproken:

• Vaststellen ouderbijdrage
Voor volgend schooljaar willen we proberen de 
ouderbijdrage al bekend te hebben aan het eind 
van dit schooljaar. 

• Jaarverslag MR
Besproken welke punten er vorig jaar allemaal 
aan bod gekomen zijn.

• Evaluatie ouderavond
Er was een goede opkomst van ouders.
De opzet van de avond is prima, prettig, luchtig 
en informatief.
Samen besproken hoe we ouders kunnen 
bereiken die deze avond niet aanwezig zijn.

• Jaarplan MR
Welke punten vinden we interessant om 
dit schooljaar aan bod te laten komen en 
hoe verdelen we deze over het schooljaar? 
Overblijven is een punt die we elke vergadering 
terug laten komen. 

• Overblijven
Hoe kunnen we het overblijven blijven 
aanbieden zodat elk kind zich veilig voelt op het 
plein? 
Ook zijn we op dit moment afhankelijk van 
ouders die zich als vrijwilliger aanmelden om te 
helpen.
De volgende vergadering gaan we samen de 
voors- en tegens bespreken van het huidige 
overblijven.

• Schoolplan
De directie heeft een schoolplan voor OBS de 
Belhamel geschreven. Deze is doorgenomen en 
vooral gekeken of alles herkenbaar is voor onze 
school. 

Op dinsdagavond 10 september hebben we de eerste MR 
vergadering van dit schooljaar gehouden. Er waren twee 
nieuwe ouders aanwezig, zij stelden zich kandidaat als 
nieuw MR lid. 
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INGEZONDEN BERICHTEN:

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 spring-
kussen 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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