
AGENDA

28 /29 MAART
ZOMERTIJD GAAT IN

10 APRIL
VOORJAARS
ACTIVITEIT
ALLE KINDEREN 12.00 
UUR UIT
KATTEBEL 15

15 APRIL
EINDTOETS GROEP 8
GAAT NIET DOOR!!

16 APRIL
EINDTOETS GROEP 8
GAAT NIET DOOR!!

17 APRIL
GEEN KONINGSSPELEN
ALLE KINDEREN 12.00 
UUR UIT
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Thuisonderwijs 
einde week 2 en ophalen week 3, ook voor 
kleuters en Het Facet!

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ICK DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERSVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen  
040-2042588 | info@obsdebelhamel.nl | www.obsdebelhamel.nl

De tweede week van het thuisonderwijs zit er weer op. 
Afgelopen week hebben we de meeste ouders telefonisch 
weten te bereiken. Fijn te horen dat het op zoveel plekken zo 
goed gaat ondanks alle onwennigheid die hierbij 
ondervonden wordt. Het belangrijkste vinden we echt dat de 
sfeer in huis zoveel mogelijk fijn is en dat het ook voor u te 
doen is. We willen de stress thuis niet verhogen maar er wel 
voor zorgen dat kinderen zich blijven ontwikkelen. Maar 
wees gerust: dat doen kinderen ook in de 6 weken 
zomervakantie, maar vaak op andere gebieden. De situatie is 
nu uiteraard anders en we hopen van harte dat de kinderen 
thuis met schoolwerk aan de gang blijven want dan blijven ze 
in het schoolritme, blijven ze bezig met de lesstof en dat kan 
voor u deze periode ook makkelijker maken. Het is belangrijk 
hoe kinderen zich deze periode later herinneren. Wij zullen u 
bijstaan daar waar we kunnen. Volgende week ga ik samen 
met de ondersteuningscoördinator (juf Angela) en onze 

orthopedagogen in gesprek om te kijken, hoe we ook 
kinderen, waar thuis geen Nederlands wordt gesproken 
kunnen helpen en ook hoe we andere gezinnen waar het 
wellicht extra moeilijk is, gezien de gezinssituatie, hulp 
kunnen bieden.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

31 maart
Daniël
Facet B

2 april
Viënna
Groep 1-2 A

5 april
Eva
Groep 1-2 A

5 april
Niene
Facet B

9 april
Kyran
Groep 1-2 A

12 april
Robin
Groep 7

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Opvang op school

Afgelopen week zijn er enkele kinderen op school geweest. 
Deze zijn begeleid door collega's van IKOOK!. Hier onder zie je 
een aantal foto's van knutselwerkjes die zij hebben gemaakt.

Ophalen pakketjes voor week 3
Voor week 3 hebben we de organisatie 
rondom het ophalen van materiaal 
aangepast. Ook de kleutergroepen en 
Het Facet worden nu verwacht!
Aanstaande maandag ligt tussen 9.00 
uur en 10.00 uur een pakketje klaar 
voor ieder kind. Voor de kleuters is dit 
niet verplicht. Voor de andere groepen 
gaan we er wel van uit dat ze dit op 
komen halen.

Kunt u echt niet op dit moment? Neem dan via mail contact 
op met de leerkracht dan wordt er naar een ander moment 
gezocht. Dit keer gaan er ook boeken etc. mee naar huis, 
voor het geval het volgende week niet meer mogelijk is 
pakketjes op school op te halen. Dan hebben de kinderen 
hun werk al thuis. Graag voorzichtig met de boeken omgaan 
en laat de kinderen niet vooruit werken. Wie wat bewaart 
die heeft wat… dat doen we ook op school en daardoor 
zitten alle materialen voor de kinderen in tasjes die we 
hebben ontvangen van Jalo Print in Valkenswaard. Heel fijn 
papa en mama van Jan! Bedankt nogmaals.

Tot slot, we zullen proberen de hoeveel mailtjes aan u wat 
meer te bundelen. Zodat u iets makkelijker in staat bent het 
overzicht te houden.

Ik wens u mede namens het team een goed weekend en 
alle gezondheid toe!

Pakketjes voor groep 1/2, 
voor wie wil!

liggen klaar op het 
kleuterplein.
Graag de poort van 
Ik OOK! gebruiken

Pakketjes voor groep 3 t/m 8 liggen per groep klaar op 
het grote plein

Materialen voor Het Facet liggen klaar aan de 
andere kant van de 
school, in de voortuin.



NIEUWS UIT GROEP 5/6

Lieve allemaal, wat een rare weken hè? 
Onze groep 5/6-ers hebben zich heel stoer door 
de eerste week ‘thuis school’ heen geslagen.
Er zijn prachtige kaarten geknutseld voor oudere 
mensen, beweegchallenges gedaan, stukjes 
geschreven en nog véél meer! Hieronder wat 
foto’s, ik ben super trots op jullie!

Juf Heleen

De lekke fietsband…
Dus de band was lek. En er stond een gerimpelde tomaat
Hij zat shag te maken. Ik voeg of hij mij kon helpen. Hij 
Werd boos en gooide de shag. Dus ik pakte een papiertje en
maakte het nat en plakte het op de band. En toen fietste ik weg. 
Toen kwam de tomaat achter ons aan.

Einde!!!!!!!!!!
Van Axel

Hoi lieve mensen. Ik weet dat het niet fijn is om thuis te werken en dat snap ik. 

Daarom weet ik verschillende dingen te doen voor juli alle maal.

Stap 1. Pak een papier een potlood een gum en verf en een schaar en 
stiften/kleurpotloden.

Stap 2. Pak het witte blad en dan pak je je kleurtjes en ga je een jurk of iets 
anders wat je wil schetsen.

Stap 3. Ga nu met je kleurtjes het in kleuren.

Stap 4. Ga er dan met je verf zachtjes over heen en doe het zo licht mogelijk.

Stap 5. Laat het drogen en pak ondertussen wat knutsels en lijm.

Stap 6. Ga als het droog is dan ga je met de knutsels het mooi versieren.

Stap 7. En als je nog mooi papier hebt kan je het een mooie agtergrond geven.

Stap 8. Als het af is kun je er een foto lijst op doen of aan iemand geven die je 
aardig vind en vwala het is klaar.
Veel sukseks, groetjes Éowyn



Zelfgemaakte kaart door Axel

Thuis school bij Finn

Luca aan het werk! 
Twee mooie, lieve kaarten



Beweeg challenge door Axel!

Een prachtige kaart van Sam

THUIS WERKEN.

In de eerste week ging ik na mijn werk 
naar Faye.
Maar mijn vader werd verkouden 

waardoor ik niet ik niet meer naar Faye 
kon, dat vond ik jammer.
Want als wij corona hadden konden we 

Alex (de vader van Faye) aansteken, voor 
hem is het gevaarlijk want hij heeft een 
ziekte.
Dus daarom ging ik maar tekenen na 
mijn school werk.

Sam



Nieuws van het Facet

Als je niet op school kunt zijn om te leren of de werken worden de 
dagen echt anders dan dat je gewend bent. Toch blijven een aantal 
dingen hetzelfde. 's Morgens rond half negen hebben De Facet juffen al 
overleg gehad. Niet aan de koffie, maar via Microsoft Teams. De juffen 
kijken ook gewoon werk na, niet in de werkboeken, maar via de mail en 
de digitale programma's. Leuk vinden we het niet.
We missen jullie enorm, maar zijn trots op de manier waarop jullie 
werken. Hieronder staan een aantal foto's van het werk dat de kinderen 
ingeleverd hebben. Bij de opdracht om een kaart te maken voor iemand 
die thuis moet blijven, of de opdracht om een vogel uit de tuin na te 
tekenen. 
Groetjes van de Facet Juffen Getekend door Kjell

Gemaakt door Xander

Getekend door: Daniël

Getekend door Niene

Getekend door Ainoa

Getekend door Thijs H.



Jolijn heeft een opdracht gemaakt via de site
“Tussen Kunst en Quarantaine”



Ook in groep 3-4 wordt er thuis erg hard gewerkt! Wij zijn super trots op jullie. 
We hebben ook al erg veel leuke filmpjes ontvangen van de ontspanmomenten.

Nieuws uit groep 3-4





De kleuters krijgen iedere dag een challenge met 
daarin een rekenopdracht. Hieronder een aantal 
foto's van groep 1-2 A.

Het getal 6 van Mick



De kleuters krijgen iedere dag een challenge met 
daarin een rekenopdracht. Hieronder een aantal 
foto's van groep 1-2 B.

Challenge 1

Challenge 2

Challenge 3

Challenge 4



Nieuws uit groep 7/8

De leerlingen uit groep 7/8 werken thuis hartstikke hard aan hun taken!
En als ze daarmee klaar zijn, gaan ze lekker ontspannen. Ook hebben veel kinderen 
mooie kaarten gemaakt voor oudere, minder vitale mensen.





Peuterprogramma
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