
AGENDA

TOT EN MET 28 APRIL
BLIJVEN DE SCHOLEN 
DICHT !!!!

20 APRIL T/M 3 MEI
VOORJAARSVAKANTIE

4 MEI
STUDIEDAG

5 MEI
BEVRIJDINGSDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

ONDERSTAANDE 
AGENDAPUNTEN ZIJN 
ALLEMAAL ONDER 
VOORBEHOUD

6 MEI
LUIZENCONTROLE

7 MEI
SCHOOLFOTOGRAAF

18 T/M 22 MEI
GROEP 1 T/M 4 VRIJ

18 T/M 20 MEI
KAMP GROEP 8

21 EN 22 MEI
HEMELVAART ALLE 
KINDEREN VRIJ!!

24 / 25 MEI
SUIKERFEEST

25 T/M 28 MEI
INZAMELING KLEDING
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Wat zijn we toch trots op al die ouders 
en verzorgers die zo ontzettend hun 
best doen om hun kind(eren) thuis 
onderwijs te geven. Samen zorgen we 
er voor dat de kinderen zich blijven 
ontwikkelen. Dank u wel voor al uw 
inzet!
Komende maandag is de school dicht 
i.v.m. tweede paasdag. Dinsdag tussen 
9.00 uur en 10.00 uur moeten de 
kinderen van groep 3 t/m 8 weer 
nieuwe pakketjes op komen halen en 
hun werk van afgelopen week 
inleveren. Groep 4 hoeft dit niet te 
doen. Met hen zijn we nu volledig over 
op Google Classroom.
De kinderen van groep 7/8, en de 
kinderen van groep 7/8 van Het Facet 
mogen dinsdag tussen 9.00 uur en 
10.00 uur een simkaart voor in een 
telefoon ophalen.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

24 april
Lyam
Groep 4

30 april
Simon
Groep 1/2 b

3 mei
Thijs
Facet A
Eve
Groep 1/2 b

5 mei
Lauren
Facet A

6 mei
Vito
Groep 1/2 a

7 mei
Daan
Groep 5
Moussa
Facet B

11 mei
Alysha
Groep 5

14 mei
Jailey
Groep 5

16 mei
Luke
Facet B

Aanmelden nieuwe kleuters

Zijn er nog broertjes of zusjes die 4 jaar 
worden het komende schooljaar en zijn die 
nog niet aangemeld? Dan is het fijn als u dat 
alsnog zo snel mogelijk wilt doen i.v.m. de 
indeling van de groepen voor het komende 
schooljaar. Graag mailen naar 
directie@obsdebelhamel.nl!

Lieve kinderen wij missen 
jullie!

Blijf allemaal gezond!

De simkaarten hebben we 
aangevraagd bij T –Mobile die ze 
gratis heeft geleverd! Zo kunnen 
kinderen (makkelijker) in contact 
blijven met elkaar en school. 
Meer info verder op in deze 
Kattebel.
Groet, juf Dieneke



KWINK in tijden van Corona

Hoi allemaal!
In deze gekke ‘Corona’ tijden waarin we veel samen thuis zitten, is het belangrijker dan 
ooit om goed met elkaar te communiceren. Vandaar dat we in het Kwink-katern van deze 
Kattebel nog eens even teruggaan naar één van de eerste lessen van het schooljaar.
Toen zijn de kinderen bezig geweest met positief communiceren. De kinderen hebben dit 
geleerd als communiceren op de ‘Condor-manier’. De Condor zweeft boven de situatie, 
neemt dus afstand en denkt na voordat hij iets zegt. Hij benoemt wat er gebeurt, blijft 
vriendelijk en houdt rekening met de ander.
Tegenover de ‘Condor-manier’ staat de ‘Kalkoen-manier’. De kalkoen zegt meteen wat hij 
vindt, vindt het niet belangrijk hoe een ander zich voelt en gebruikt woorden als ‘nooit, 
altijd, telkens en vaak’.
Wij willen dus graag communiceren op de Condor-manier.
Als we hier thuis allemaal ons best voor doen, wordt het vast een stukje gemakkelijker! 
Herinner uw kind aan de Condor-manier, hij of zij weet vast en zeker nog wat dat is. En 
anders.. Kijk maar naar onderstaand plaatje!



NIEUWS UIT GROEP 7/8

Dit jaar is er iets speciaals aan de hand met de musical. Alle 
kinderen uit groep 7/8 doen dit jaar mee!
We weten natuurlijk niet zeker of we de musical dit jaar kunnen 
opvoeren maar we hopen van wel!
Alle rollen zijn verdeeld en de kinderen zijn thuis druk aan de slag 
om de liedjes en hun teksten te leren.
De kinderen uit groep 8 spelen de hoofdrollen en de kinderen uit 
groep 7 de bijrollen. Samen zingen we alle liedjes.

Eieren zoeken!

Juf Helen heeft een aantal eieren verstopt op het raam 
van de Belhal. Hoeveel kun jij er vinden? Bekijk het 
filmpje maar eens.

https://youtu.be/I-iCGThC_kQ

Ook heeft ze nog een hoofdstuk voorgelezen uit het boek 
De stoutste avonturen van Tommie en Lotje.

https://youtu.be/12I7ri6Mz9A

https://youtu.be/I-iCGThC_kQ
https://youtu.be/12I7ri6Mz9A


FOTO’S UIT GROEP 5/6

De kinderen van groep 5/6 hebben deze week thuis hele lekkere, mooie koekjes 
gebakken! Hieronder een paar foto’s! 



Hieronder foto's van groep 1-2 a



FOTO’S UIT GROEP 1/ 2 b
De kinderen zijn goed bezig aan hun thuiswerk.



Foto's uit groep 3/4





Foto's uit groep 3/4

Wauw, wat hebben wij mooie 
knutselwerkjes en tekeningen 
van de kinderen ontvangen!



Facet B groep heeft 
bijzondere voorwerpen 
of bouwwerken 
nagemaakt.

De opdracht was zoek een 
plaatje van een voorwerp 
of een geschiedenis 
bouwwerk en maak dit na.
Hieronder staan een aantal 
foto's van de resultaten.

Gemaakt door Thijs B.

Jolijn maakte dit
gedicht



Quinn van Facet A maakte deze mooie tekening

Niene uit Facet B schreef een gedicht over haar 
verjaardag in Coronatijd



https://mailing.edg.nl/webversion.php?info=VDFVN1lqTjlOSX
BuZXh1ZjhVY2loVXhFbS96Y3ZtWjBQeE4yNVRCQXJJbWN2cm
NHTXZRNEVYUkxYckdPTzVOYjNBTnAxb2R4NnNvWG5vTzBER3
dFSGI1c3VYNmhRdTllMk1Yc0FrL2NhQnlFa01lZUZOdmxQM1c
4dldYUllNM3NEYlJUSmpRUDhLZ25hVFJjcjZKb1hCMGYyQVNS
U3liT0E4Q1h3YzExVWoxKzJhbEMvbUFLM3lPWjgxalF0d29BS2
RTVnJOUjVZK2lwSUNKeHpzcTVYcE5hU0xVakwvTUErd1Z3WW
90alo1amFhSXBQcjlTRjVVZ2h3RlRSdldhblpuSjlEaUhHelgyU2N
DbXpJalJDQXNvVVRlbWtoeU1sMGcvM0FJc083UW89

Onderstaande link geeft u informatie om 
gratis e books te downloaden van de 
bibliotheek

https://mailing.edg.nl/webversion.php?info=VDFVN1lqTjlOSXBuZXh1ZjhVY2loVXhFbS96Y3ZtWjBQeE4yNVRCQXJJbWN2cmNHTXZRNEVYUkxYckdPTzVOYjNBTnAxb2R4NnNvWG5vTzBER3dFSGI1c3VYNmhRdTllMk1Yc0FrL2NhQnlFa01lZUZOdmxQM1c4dldYUllNM3NEYlJUSmpRUDhLZ25hVFJjcjZKb1hCMGYyQVNSU3liT0E4Q1h3YzExVWoxKzJhbEMvbUFLM3lPWjgxalF0d29BS2RTVnJOUjVZK2lwSUNKeHpzcTVYcE5hU0xVakwvTUErd1Z3WW90alo1amFhSXBQcjlTRjVVZ2h3RlRSdldhblpuSjlEaUhHelgyU2NDbXpJalJDQXNvVVRlbWtoeU1sMGcvM0FJc083UW89


Informatie over de Simkaarten voor leerlingen 
groep 7/8


