
VRIJDAG 8 NOVEMBER
GROEP 1-2 GAAT ONTBIJTEN 
BIJ DE BURGEMEESTER

GROEP 3 T/M 8
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT,
DUS THUIS NIET ONTBIJTEN!

Nationaal schoolontbijt 
Op vrijdag 8 november zal er in elke klas het Nationaal schoolontbijt 
plaatsvinden. De kinderen hoeven deze dag dus thuis niet te ontbijten maar 
eten we gezellig in de klassen. De kleuters ontbijten met de burgemeester 
op het gemeentehuis, spannend hoor! 

Dit schoolontbijt heeft als doel het maken van gezonde keuzes. Kies je voor 
een bruine boterham, een witte boterham, yoghurt, crackers of iets anders als 
ontbijt? En wat vind je lekker als beleg? Maak je daarin vaak gezonde keuzes? 
Zo maken we de kinderen weer even bewust van gezonde voeding. 
Voor alles wordt gezorgd, de kinderen moeten alleen zelf een bord, beker en 
bestek meenemen. Stop dit in een plastic tas met de naam erop. 
We maken er een gezond en gezellig ontbijt van!

De kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen deze dag in pyjama, onesie, of 
chillkleding (zoals de bovenbouw het noemt) naar school komen. Dit is niet 
verplicht! Sloffen aan mag ook, maar neem wel schoenen mee voor tijdens het 
buitenspelen. Knuffels laten we thuis! 

Juf Anouk 
Coördinator bewegen en gezondheid

AGENDA!

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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NIEUWS UIT GROEP 7/8

Creaties fantasievoertuigen van 
de Kinderboekenweek 

Voor onze tentoonstelling van de Kinderboekenweek hebben we ons eigen fantasievoertuig 
gemaakt. Veel kinderen hebben ervoor gekozen om iets te timmeren. Buiten creatief bezig 
zijn op een andere manier dan kinderen vaak gewend zijn. De kinderen hebben heel hard 
gewerkt en de resultaten mogen er zijn! 
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4 november 
Keamon
groep 8

9 november 
Igor
groep 6

14 november 
Dylan
groep 5

16 november 
Fay
groep 3

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Kinderpostzegels 

Hulpouders Joey, 
Christien en 

Chantal bedankt! 

Groep 7/8 heeft meegedaan met het verkopen van de 
kinderpostzegels. Vlogger Dylan Haegens was onze coach 
en heeft ons vele tips gegevens hoe we het beste de 
producten aan kon bieden aan de deuren. Ook was er een 
mystery guest die we moesten ontmaskeren. We waren 
heel snel met het raden, het was Giel de Winter van 

StukTV! Helaas waren we niet de eerste school die het 
had doorgegeven via de site. 

Met de groep hebben we bijna €2000 opgehaald!! 
In heel Nederland is er 8,2 miljoen euro 
opgehaald. 
Dit geld gaat naar kinderen die in een 

opvang zitten. Het geld wordt gebruikt om de 
opvanghuizen kindvriendelijker te maken zodat 

kinderen zich daar meer thuis voelen. 

Jaarlijks komen zo’n 4500 kinderen en jongeren (0-17 jaar) 
terecht in de vrouwenopvang en zo’n 4000 kinderen en 
jongeren in de daklozenopvang. 

Alle kinderen verdienen net zoals wij een fijn en veilig 
thuis en daarvoor hebben wij zo hard ons best gedaan.

Groep 7/8, complimenten voor jullie!!

Juf Anouk

Groep
7/8
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Schoolfruit

De Belhamel app

De afgelopen twee jaar hebben we ook meegedaan met het schoolfruit project. 
Ook dit jaar zijn we weer uitgekozen om mee te doen! Dit betekent dat we elke 
week weer drie keer groente en/of fruit krijgen. 
Dit project zal lopen van 13 november t/m april.

Wij als school vinden het heel fijn om te zien dat er door alle kinderen vijf 
dagen in de week fruit/groente wordt meegenomen in de pauze. Dit draagt op 
een positieve manier bij aan de gezonde keuzes die wij als school belangrijk 
vinden. Het schoolfruit wordt elke dinsdag geleverd. Dat betekent dat alle 
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen. Op 
maandag en dinsdag nemen de kinderen de komende periode dus hun eigen 
fruit van thuis mee.

In principe hoeven de kinderen de komende maanden dus maar 2 keer per week 
zelf groente of fruit mee te nemen. Als u voor de zekerheid op de andere dagen 
groente of fruit mee wil geven, dan mag dit uiteraard. Lust uw kind het fruit of 
de groente wel wat we aanbieden, kan het meegenomen tussendoortje terug 
mee naar huis.
 
Om dit project te kunnen uitvoeren hebben we weer hulpouders nodig die 
om 08.30 uur het fruit of de groente kunnen snijden. Als u zich hiervoor wil 
aanmelden, kunt u zich inschrijven op de lijst die in de keuken hangt of u mag 
ook mailen naar anoukhuskes@rbobdekempen.nl  Alle hulp is welkom!

Juf Anouk 
Coördinator bewegen en gezondheid

Zoals aan u gemeld op de informatieavond aan het begin van het schooljaar, 
hebben wij vanaf heden onze eigen basisschoolapp! Deze app omvat onder 
andere een digitale jaarkalender, nieuws, fotoalbums, contactinformatie en nog 
veel meer. In de bijgevoegde brief, kunt u vinden wat u moet doen om toegang 
te krijgen tot deze app.
 
Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw 
kind(eren) is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen 
kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij 
ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag! Het is niet toegestaan 
foto’s die op de app staan op social media te zetten!!

Mocht u tegen problemen aanlopen, deze graag melden aan juf Helen (groep 4) 
of juf Fieke (groep 3) en tevens ICT-ers van de school.
 
Fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl       
Helensweere@rbobdekempen.nl

Groet juf Fieke en juf Helen
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Afsluiting kinderboekenweek 
vrijdag 11 oktober
Vrijdag 11 oktober hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een 
tentoonstelling. De kinderen van de bovenbouw hebben kinderen opgehaald in 
de onderbouw om samen met hen alle werkjes te gaan bekijken. Ze konden aan 
elkaar vertellen wat ze allemaal hadden gemaakt. 
Daarna zijn er veel ouders, opa’s en oma’s zijn komen kijken. Het was een 
geslaagde afsluiting. Bedankt voor uw belangstelling.
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N I E U W S B E R I C H T E N  VA N  O N Z E  K I N D E R O P VA N G O R G A N I S AT I E  I K O O K !

Herfst vakantie bij  

Ook deze vakantie hebben we weer leuke activiteiten 
voor de kinderen van de BSO gehad. Zo zijn we naar het 

steendruk museum in Valkenswaard geweest.

Hebben we dansles gehad van Dede Dansmoves   

Knutselden we ijverig voor Halloween en bakten 
we overheerlijke herfstappelrozijnen cake.. 
Mmm!
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