
19 NOVEMBER
VOORLOPIGE ADVIES-
GESPREKKEN GROEP 8

20 NOVEMBER 
• LEESCONSULENT 
BEZOEKT ALLE GROEPEN 
VOOR LEESPROMOTIE.

• VOORLEESUURTJE
PEUTERS/DREUMESEN

22 NOVEMBER
KOFFIEUURTJE IN 
SAMENWERKING MET 
CENTRUM JEUGD EN GEZIN 
EN DE GGD

26 NOVEMBER 
GROEPSBEZOEKEN
BEGRIJPEND LEZEN

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

Personeel

Koffi e-uurtje

Juf Jackelien is al heel lang niet bij ons op school. Na zwangerschapsproblemen, 
zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft zij nu ouderschapsverlof tot de 
kerstvakantie. Aansluitend aan dit verlof, dat in de kerstvakantie stopt, zal zij 
een zwangerschapsverlof van een ondersteuningscoördinator invullen op OBS 
Ekenrooi in Waalre. Voor haar een kans om te kijken of haar dat wat lijkt voor 
de toekomst. Juf Patricia die haar momenteel vervangt blijft hiermee de rest 
van het schooljaar bij ons op school. 

Komt u 22 november ook om 8.30 uur een kopje koffi e drinken?
Gijs, van het Centrum Jeugd en Gezin en Mieke, schoolverpleeg-
kundige van de GGD zijn er ook en kunnen ingaan op al uw vragen 
over opvoeding en gezondheid. Fijn om elkaar te ontmoeten!

Groet, juf Dieneke

AGENDA!

20 november 10.45 uur 
voorleesuurtje voor 
peuters en kleuters

door juf Maria

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt zijn twee kleuterklassen van 
basisschool De Belhamel te gast in de kantine van het gemeentehuis. Zij bieden 
burgemeester Anton Ederveen een ontbijt aan. Op zijn beurt doneert de eerste 
burger een cheque aan de Stichting Het Vergeten Kind. Een ongewone drukte op 
de bovenste verdieping van het gemeentehuis.

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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Schoolplein opnieuw beplant

De leerlingen van de Leerlingenraad stellen zich voor

Afgelopen week is er heel hard gewerkt op het schoolplein. De borders zijn gevuld 
met nieuwe beplanting. Ook op het speelplein van de kleuters en IKOOK is van 
alles in de grond gezet. Ook is veel blad weggebracht en zijn er enorm veel eikels 
en kastanjes opgeruimd. Zonder jullie hulp was dit echt niet gelukt. Sareedo, 
Raymond, Joey, Pauline, Joep, Anke, Noud, Jacqueline, Jan en leerlingen van 
groep 5/6, 7/8 , Facet A super bedankt voor jullie hulp.

Hallo ik ben Robin 11 jaar oud en ik zit in groep 8 . 
Mijn hobby’s zijn : tekenen, lezen , knutselen en sporten. 
Ik heb 2 katten:Eddie en Japie, 2 sporten : atletiek en zwemvaardigheid 
en 1 zusje Sam. Ik wou graag in de leerlingenraad omdat het me leuk 
leek en ik graag ideeën wil helpen inbrengen voor de school . 

Ik luister graag naar anderen kinderen voor hun ideeën.

Hallo ik ben Sam. Ik ben 9, en zit in groep 6.
En heb 2 katten en 1 zus. Lieve vriendinnen. En woon 
in Dommelen. Mijn hobby’s zijn: lezen, tekenen en 
knutselen

Hoi, ik ben Kjell en ik zit in de leerlingenraad. De leerlingenraad probeert de school een leukere 
en betere plek te maken. We hebben een ideeënbus en daar stoppen de leerlingen hun ideeën 
in. Dan proberen we die ideeën uit te zoeken en bekijken we of we ze kunnen toepassen 
in de school. Maar als het iets is zoals een glijbaan of een waterglijbaan op school dat kan 
eigenlijk niet want 1. het is te duur 2. het kan gevaarlijk zijn. We brengen ook agendapunten 
in en die gaan we dan bespreken in een vergadering. Er zijn vier vergaderingen per jaar en 

dan bespreken we verschillende agendapunten per vergadering. In de leerlingenraad zitten zes 
personen, iemand uit groep 6, 7, 8 en Het Facet. Ook heeft de leerlingenraad een voorzitter en 

een notulant. 

Hallo ik ben Iris. Ik ben 11 jaar en word in maart 12. Ik 
woon in Dommelen. Ik maak graag Tik Tok video’s en 
ben dol op tekenen en verhalen schrijven. Ik zit in 
groep 7. Ik denk dat ik gekozen ben om mijn goede 
ideeën. Ik krijg kriebels als ik voor een groep moet 
spreken en daar kan ik van leren. En ik wil meer 
andere dingen voor de school en natuurlijk luister ik 
ook naar anderen.
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21 november 
Éowyn
groep 5

24 november 
Jade
groep 5

28 november 
Daniël
groep 1-2

29 november 
Amina
groep 4

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Hallo lieve kinderen
van De Belhamel
en Het Facet,
Piet is alweer druk bezig om mijn koffers in te pakken,
ondertussen breng ik jullie op de hoogte van mijn bezoek.

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

Rond 8.30 uur ben ik met Pieten bij jullie op school.  
Ook jullie ouders zijn van harte welkom om even te komen kijken 
naar de aankomst aan de kant van het Rudolfusdal!  
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 10.15 uur zullen we voor wat drinken met 
lekkers zorgen dus de kinderen hoeven geen tussendoortje mee te 
nemen. Maar wel moeten ze voor hun eigen lunch zorgen.

Groep 5 t/m 8 heeft deze ochtend surprise. Hierover krijgen ze 
maandag 18 november een brief mee van de leerkracht.

Op 5 december is iedereen gewoon om 15.00 uur uit. 

En op vrijdag 6 december is iedereen vrij!

 

Warme groeten uit Spanje en
tot bij het Sinterklaasjournaal!

Sinterklaas
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NIEUWS UIT GROEP FACET

Opa van mezelf

HALLOWEEN

Schoolplein

Op school hebben we het met het kernconcept over binding. We 
zijn bezig geweest met stambomen. We hebben allemaal een 3D 
stamboom gemaakt.

Dit gaat over een liedje dat ik met een vriendin van mijn vader heb 
bekeken. Het gaat over een rare stamboom en gaat als volgt: Er is 
een man getrouwd met een weduwe, die weduwe heeft een dochter 
die trouwt met de man zijn vader, vervolgens krijgt de weduwe haar 
dochter en de weduwe beide een zoon daardoor is zijn kind zijn oom, 
zijn vader zijn schoonzoon, zijn halfbroer zijn kleinzoon en zijn vrouw 
zijn oma dus is hij de opa van zichzelf. Snapt u het nog? Gebruik de 
volgende link om het liedje te beluisteren.  

https://www.youtube.com/watch?v=qMkHAjFD7zc

In de klas hebben we ernaar geluisterd.  

Door: Daimy en Daniël

Wij hebben vrijdag 1 november Halloween gevierd. Een paar 
leerlingen uit Facet A zijn naar groep 4 van de Belhamel gegaan en 
daar hebben ze Halloween gevierd. Groep 5 en 6 hebben gewoon 
rekenen, taal en spelling gedaan. Na het boterhammen eten hebben 
we afgehakte vingers met nepbloed gebakken. Maar het nep bloed 
bleek roze te zijn. Pas na het bakken deden we het nepbloed erop. 
We hadden eerst in onze eigen klas uitgedeeld en daarna aan de 
andere groep. Toen we dat hadden gedaan hebben we ook nog een 
afgehakte vinger aan Dieneke en Pierre gegeven. Toen hadden we nog 
veel over en gingen we nog aan andere juffen geven. En toen was de 
dag voorbij.

Van Pleun en Quinn 

Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november heeft Het Facet 
planten geplant op het schoolplein. Juf Pauline en meneer Noud 
hadden allemaal planten gekocht. Het was heel leuk geweest toen 
we hielpen, tenminste dat vond ik. Er waren ook wat ouderen bij die 
ons hielpen en zware dingen hadden getild. We hebben heel hard 
gewerkt. Tussendoor gingen ook de bladeren weg brengen naar een 
bladerbak.

Vince

Op de foto staat de stamboom uitgewerkt van 
deze “opa van zichzelf”.
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Het
Facet

Werken op het schoolplein

Vleermuizen
geknutseld

Wij Het Facet A hebben donderdag 31 oktober op het schoolplein 
gewerkt.

We hebben de bladeren in een kruiwagen gedaan en toen dat klaar 
was hebben we ze naar de bak gebracht en leeggegooid. Er zat veel 
in de bak heel veel we hebben de kruiwagen omgedraaid en terug 
naar het schoolplein gebracht het ging zo 3x opnieuw het was leuk om 
te doen.

De planten hebben we ook geplant met de ouderen dat was erg leuk. 
We moesten gaten graven, de plant erin doen, de zwarte grond erbij 
doen en dat ongeveer 50x opnieuw.

In de keuken hebben we koekjes gegeten, ranja en thee gedronken 
het was heel lekker. Daarna ging de juf de vaat doen dan was het 
weer tijd om aan het werk te gaan op naar het schoolplein!!!

Toen we weer op het schoolplein waren, moest een iemand de 
planten op de goede plek zetten ik vond dat wel goed gaan. Toen 
dat klaar was gingen de kids met de ouders die planten in de grond 
zetten. Als je een stukje terug leest, weet je wat wij moesten doen 
en daar komt ie we moesten gaten graven de plant er in doen de 
zwarte grond erbij doen en dat was het weer.

Van Doortje en Julia

De kinderen van Facet A hebben vleermuizen geknutseld dat was leuk. 
We hebben allemaal andere kleuren blauw, grijs en zwart. De vleermuizen zijn 
heel mooi. We hadden wc-rolletjes en super veel lijm gebruikt. De vleermuizen 
hangen aan een tak in de klas en met de blaadjes.

Van Lauren en Maurick
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NIEUWS UIT GROEP FACET B

De kernconcepten,

Het lesrooster van
de Facet B groep

De Facet B groep heeft opgeschreven wat ze de hele week 
doen bij Het Facet. Veel leesplezier.

Wij op het Facet, doen geen Aardrijkskunde, 
Biologie, Topografi e en Geschiedenis maar wij 
doen iets heel anders! Kernconcepten.

Een kernconcept is eigenlijk een thema. Maar 
dan niet een klein thema zoals de herfst, 
maar bijvoorbeeld Tijd. Bij het thema tijd 
hoort de klok, maar ook de seizoenen en ook 
hoe de seizoenen ontstaan in de ruimte. Een 
kernconcept is dus een heel groot thema.

De laatste weken zijn we bezig geweest met 
het kernconcept BINDING. Dat heeft te maken 
met de verbindingen tussen mensen en dieren 
etcetera. Soms krijgen we ook een proefwerk 
over wat we doen. Dat ging nu over geschiedenis 
en de tachtigjarige oorlog. Dat hadden we 
besproken bij de les over de stamboom van Willem van Oranje. We hebben ook onze eigen stamboom onderzocht. 
Hiervoor moest je een familielid interviewen. Dat wat we ontdekt hebben over onze familie hebben we in een kring aan 
elkaar verteld. We gingen hierbij tegenover elkaar staan. Dat was erg gezellig. ( Zie foto)

Elke woensdag en soms ook op donderdagmiddag werken we aan de Kernconcepten en dan bouwen we ook dingen zoals 
een miniatuur-eiland, stambomen of electrospelen. De woensdag is een grote verrijking en bouwdag. We werken dan ook 
aan onze doelen die te maken hebben met doorzetten, samenwerken, plannen en organiseren. De woensdag vinden we 
een fi jne dag. 

Xander en Luke

Bij de Facet B groep krijg je iedere week allemaal een eigen rooster. 
Soms krijg je instructie. Als je hiervoor aan de beurt bent, kun je dat 
zien aan het bord in de klas. De juf schrijft daar precies op wat je 
moet pakken en hoe laat je instructie hebt voor welke les. Na een 
instructie gaan we zelf de lessen die uitgelegd zijn maken. Dat kun je 
ook zien in je weekrooster. Op dat rooster staan ook de instructies. In 
de tijd dat je geen instructie hebt moet je de eigen taken plannen. 
Iedereen heeft andere eigen taken. We hebben bijvoorbeeld allemaal 
een Zinder boekje, maar iedereen heeft een ander onderwerp. Dit is 
een informatief leesboek waar je vragen over moet maken. Wat je 
gemaakt hebt moet je iedere dag weer inleveren in de inlevermap. 
Zo kan iedereen goed werken aan dingen die je nog moeilijk vindt..

Geschreven door Niels en Siep
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Het
Facet

Verrijkingstaken bij Het Facet
Bij Het Facet doen we niet alleen taal, rekenen en spelling. 
Bij elk vak hoort een verrijkingstaak. Hieronder leggen we 
uit wat dat zijn. 

Smart Games
Smart Games zijn spellen waar je strategisch moet zijn en 
goed moet nadenken. Je doet het alleen en je mag zelf 
plannen wanneer je het doet. De taken worden steeds 
moeilijker waardoor je goed leert doorzetten. 

Zinder
Zinder is een plustaak die je doet als je geen instructie 

hebt. Bladzijden moet je puzzels en feitjes invullen. Het is een moeilijke taak 
over woordenschat. Je leert ook om dingen op te zoeken op internet. Er zijn 30 
verschillende onderwerpen. Vaak moet je op een creatieve manier laten zien 
dat je alles snapt. Zo is er één boekje waarin je leert dat een cactus hol is. 
Deze moet je dan van klei namaken. Om de 2 bladzijden kijk je het zelf na.

Leeskrakers
Leeskrakers zijn puzzels waarbij de hints die je krijgt niet op de goede volgorde 
staan. Je gaat ze oplossen met logisch redeneren. Zo oefenen we op een 
andere manier begrijpend lezen. Je moet ze invullen op de goede volgorde 
en dan heb je hem opgelost. Hierdoor leer je om heel precies te lezen en om 
zelf een oplossing te zoeken als je het even niet meer weet. De juf let heel 
goed op de hoofdletters. Dat moeten we nog goed leren. 

(Dit stukje is ook geschreven door Jolijn en Niene) 

Rekentijger
Dat is van alles en nog wat wat te maken heeft met reke-
nen. Er staan veel puzzels in maar ook soms sommen in. 
Het is leuk om het te doen. Je leert dingen die je vaak in 
de gewone les niet nodig hebt. In het boek van groep 7 
staat bijvoorbeeld de priemontbinding. Dat is best lastig. 

Lezen

Wij lezen in een normaal boek maar om de 10 bladzijden 
mag je op je lijn puzzeltekening 1 streepje trekken. Zo 
wordt lezen veel leuker.
Gym.

Dit is geen verrijking, maar een gewone les. We gym-
men bij Het Facet een hele middag. We moeten zelf alles 
klaarzetten en opruimen. De gymles wordt bedacht door 
juf Ilse. We doen veel spelletjes. Hierdoor leren we beter 
samenwerken en leren we ook om rekening te houden met 
elkaar. Als je dat even moeilijk vindt mag je altijd naar de 
time-out mat. 

Van: Tijs Beelen en Thijs Bouvrie
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Sinterklaas aftelkalender en kleurplaat (je kunt 'm ook ingekleurd downloaden via https://www.bonteraaf.nl/downloads/) 
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