
AGENDA

19-20 MEI
GROEP 8 'KAMP OP 
SCHOOL'

18 EN 19 MEI
GROEP 1 T/M 4 
WEL NAAR SCHOOL

21-22 MEI
HEMELVAART
ALLE KINDEREN VRIJ

24-25 MEI
SUIKERFEEST

27 MEI
VOORLEZEN PEUTERS EN 
DREUMESEN GAAT NIET 
DOOR!

29 MEI
KATTEBEL 17

1 JUNI
2E PINKESTERDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

15 JUNI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
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De school is weer open!
Wel met veel aanpassingen... Bonte Raaf 
maakte voor ons belangeloos een poster om 
iedereen te herinneren aan de regels op 
school. Bedankt!

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN ICK DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERSVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
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Rapportmappen terug
Omdat voor de meivakantie 
de scholen dicht waren hebben heel veel 
kinderen de rapportmap nog thuis. Wilt u 
die zo snel mogelijk mee terug naar 
school geven?
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Belangrijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren! Bij 
het brengen:
• Kinderen zoveel mogelijk zelf naar school laten gaan.
• Op het grote plein het schoolterrein betreden en bij 

het kleuterplein weer verlaten.
Bij het ophalen:
• Alleen de ouders van groep 1/2 achter het 

lint, andere wachtenden áchter het hek. Ook nu 
komen ouders van een kleuter het grote plein op 
en verlaten het schoolterrein via het kleuterplein.

BSO
Nu de kinderopvang weer volledig geopend is en de BSO 
beschikbaar is voor kinderen op de dagen dat zij naar school 
gaan, kan dat zorgen voor knelpunten wanneer het gaat om de 
noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de groep reguliere kinderen 
(met een contract) als eerste een opvangplek 
wordt aangeboden. Wanneer er op deze momenten 
ook noodopvang moet worden geboden en er is (te) weinig 
plek, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal 
beroep hebben voor op de kinderen waarvan één ouder een 
cruciaal beroep heeft. Dit is ook door 
de rijksoverheid gecommuniceerd. Wekelijks houden we 
de gemeente op de hoogte van de situatie zodat zij aan een 
oplossing kunnen werken als er een tekort ontstaat, aangezien 
zij mede verantwoordelijk zijn voor de noodopvang tijdens 
deze Coronacrisis.
Als u noodopvang onder schooltijd nodig heeft (alleen als een 
van de ouders een cruciaal beroep heeft en u het écht 
niet anders geregeld krijgt, mailt u naar 
directie@obsdebelhamel.nl.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

Wat heerlijk om afgelopen maandag de kinderen en ouders 
weer op school te mogen ontvangen. Wat hebben we er naar 
uitgekeken, want een school zonder kinderen en ouders is 
eigenlijk geen school... maar vooral een leeg gebouw.
Helaas kunnen we nog niet volledig open maar met alle 
aanpassingen is het afgelopen dagen al goed gegaan. Voor 
iedereen is het even wennen...
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18 mei
Mike
Groep 3

26 mei
Loek
Groep 1/2b

27 mei
Lotte
Groep 5

27 mei
27b

JARIG
Ook indien u geen contract heeft bij 
onze eigen kinderopvang en voor 
of na schooltijd noodopvang nodig heeft,
mailt u mij.
Graag zo ver mogelijk van te voren.
Op woensdag wordt de planning van de 
inzet voor het personeel gemaakt voor de
daaropvolgende week!

Aanpassing besluit gemeente voor 
kinderen met hooikoorts of een allergie:
Om verspreiding van COVID-19 tegen te 
gaan, moet iedereen met klachten van 
hoesten, neusverkoudheid 
en koorts thuisblijven tot de klachten ten 
minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor 
kinderen, die dan dus niet naar school 
of kinderopvang mogen. Hierover is ook 
gesproken tijdens het gemeenteoverleg in 
de meivakantie.
Echter, als het kind elk jaar hooikoorts 
heeft of chronisch verkouden is, dan 
zullen ouders deze klachten herkennen. 
Het kind mag dan gewoon naar school 
of de kinderopvang.
Aan ouders kan dan wel gevraagd worden 
om uit te leggen dat zij de klachten 
herkennen als chronische verkoudheidskla
chten of hooikoorts. Als er twijfel is of 
als de klachten veranderen, moet het kind 
thuisblijven tot de (nieuwe) klachten 
voorbij zijn 
of het bekende klachtenpatroon terugkee
rt. Bovenstaande 
is door het RIVM gepubliceerd https://ww
w.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-
antwoorden (specifiek 
zoeken op ‘hooikoorts’).

Groet, juf Dieneke

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


P.s. Ik mis juf Netty, juf Maria, meneer Jan, meneer Noud en 
mevrouw Angelique, onze fijne vrijwilligers die nu helaas niet 
kunnen komen.
Daardoor was schoolleider zijn van De Belhamel en Het Facet 
in de meivakantie een gezellig familieproject ;)

Bijzonder was dat terwijl ik samen met mijn kinderen bezig was, 
er een familie van school spontaan hulp aanbood en nu fanatiek 
aan de slag is gegaan (binnen richtlijnen RIVM uiteraard) op het 
buitenterrein. Bedankt familie!
Ook namens mijn kinderen....



Benieuwd hoe het er nu binnen uit ziet? Maandag 
hebben we foto's in de schoolapp gezet. Hier ziet u er 
ook een paar.

Volg de looproutes!



Handen wassen, handen 
wassen... en ook nog 
desinfecteren.

We lezen en praten in alle 
groepen over wat er aan de 
hand is en wat de kinderen de 
afgelopen weken hebben 
ervaren.
Dit boekje hebben we gelezen 
en besproken met de kleuters.



Verkeer rondom school……

Nadat er vanuit verschillende hoeken vragen kwamen over de 
veiligheid voor onze leerlingen bij het naar school komen en naar 
huis gaan is er vanuit de verkeerscommissie naar de situatie 
gekeken.

Begin maart is er op een aantal dagen voor en na schooltijd 
gekeken naar het parkeren van auto’s rondom school. Op deze 
momenten was het rustig met het brengen en halen van kinderen, 
heel fijn! Wel gaven sommige ouders aan dat het op regenachtige 
dagen drukker was en daardoor soms onveilig. Een andere ergernis 
die een aantal keer benoemd werd was de hondenpoep op de 
stoep.

Wanneer de situatie straks weer zo is dat we weer ‘gewoon’ naar 
school kunnen, gaan we bekijken of het helpend kan zijn om 
verdere/ nieuwe afspraken te maken over de verkeersituatie 
rondom school.

Voor de ouders die parkeren aan de kant van de ingang van Het 
Facet blijft de vraag om te parkeren op het parkeerterrein voor de 
flat. Daar is veel ruimte om te parkeren en het voorkomt onveilige 
situaties en zorgt voor een fijne relatie met onze overburen en 
andere buurtbewoners. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij juf 
Linda (1-2) of juf Ilona (Facet)
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Beste ouder/verzorgers,

Naar aanleiding van de huidige “coronatijd” en de geldende
maatregelen, zijn we genoodzaakt om de kledinginzameling dit
schooljaar te annuleren.
We vinden het niet verantwoord om in deze tijd mensen van 
buitenaf toe te laten tot de school.

We snappen ook dat ouders kleding etc. apart hebben liggen voor
de inzameling. Daarom informeren we jullie via deze weg.

We hopen het in het nieuwe schooljaar weer gewoon ouderwets
op te kunnen halen.

Femke van Dongen
Namens de Ouderraad van De Belhamel



Ingekomen berichten


