
AGENDA

MAANDAG 24 AUGUSTUS
START 
NIEUWE SCHOOLJAAR
LUIZEN EN NETENCONTROLE

DONDERDAG 3 SEPT
INFORMATIEAVOND:
19.00 UUR
GROEP 3-4 EN GROEP 7-8

20.00 UUR GEZAMENLIJK 
GEDEELTE VOOR IEDEREEN 
MET O.A. VASTSTELLEN 
OUDERBIJDRAGE, 
SCHOOLONTWIKKELING, 
LEESCONSULENT

20.45 UUR GROEP1-2, 
5-6 EN HET FACET

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
(VERDEROP IN DEZE 
KATTEBEL EEN OVERZICHT 
VAN ALLE STUDIEDAGEN EN 
VAKANTIES

WOENSDAG 23 SEPTEMBER
KIJKOCHTEND

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
EN DINSDAG 29 SEPTEMBER 
OUDERGESPREKKEN

Jaargang 20 – 10 juli 2020 –nr. 20

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

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

Tikkertje op het schoolplein
De juffrouw houdt de wacht
Laatste dagen speelkwartier

Nog eventjes groep 8
De oudsten van de school

Die alles nu wel weten
Laatste dagen van een tijd

Die nooit meer wordt vergeten
Laatste dagen basisschool

Straks uit het oog, niet uit het hart
Laatste dagen kind zijn

Tijd voor een nieuwe start

De musical is 
voorbij.....
Het zit er op.
We zwaaien uit:

Merlijn
Tim

Robin
Claire
Lucas
Britt

Fabiënne
Björn
Luc
Stijn

Xander
Tijs

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

12 juli
Joeri
Groep 3

13 juli
Axel
Groep 6

17 juli
Valentijn
Groep 3

27 juli
Tim
Groep 8

5 augustus
Britt
Groep 8

31 juli
Ahmed
Groep 1-2 B

10 augustus
Emma en Sophie
Groep 4

18 augustus
Tijs
FACET

20 augustus
Ties
Groep 1-2 B

29 augustus
Guus
Groep 1-2 B

Naast de groep 8 leerlingen van de Belhamel en het Facet 
nemen we ook afscheid van Daan (uit groep 5), Maartje (uit 
groep 4) Max en Valentijn (uit groep 3) die na de vakantie op 
een andere school verder gaan.
Fijn dat alle bovenstaande kinderen leerlingen van onze 
school waren, ik wens hen heel veel geluk voor de toekomst!

Met het vertrek van sommige kinderen nemen we ook 
afscheid van hun ouders. Ik bedank hen hartelijk voor hun 
betrokkenheid, hulp en vertrouwen. Het ga u en uw kinderen 
goed.

Verder gaan we per 1 oktober afscheid nemen van juf 

Angela, de ondersteuningscoördinator. Afgelopen schooljaar 
heeft juf Angela een schoolleidersopleiding gevolgd die ze 
met succes heeft afgerond.
Per 1 oktober wordt juf Angela locatiedirecteur op OBS De 
Klimop in Reusel. Ik feliciteer haar van harte en ben blij dat 
ze een nieuwe collega van me wordt, al vind ik het zelf 
enorm jammer dat ze niet langer op De Belhamel blijft!
Na de vakantie gaan we op zoek naar een andere 
ondersteuningscoördinator.

Ik ga nog even door met bedanken aan het einde van dit 
schooljaar. Dit jaar konden we i.v.m. Corona geen 
'ouderbedankochtend' organiseren. Zeker nu u als ouder/ 
verzorger zelf thuis onderwijs moest geven, was dit extra op 
zijn plaats geweest. Helaas is dat door alle richtlijnen niet 
mogelijk. Er is een klein bedankje aan u gegeven tijdens de 
oudergesprekken. Via deze weg wil ik u nogmaals heel 
hartelijk bedanken voor al uw inzet en begrip van het 
afgelopen schooljaar.

Bedankt ook aan de ouders van de MR en de ouderraad. En 
alle ouders die dit jaar hebben geholpen met het overblijven. 
Speciaal vader Marc bedank ik hartelijk. De afgelopen jaren 
had hij geen kinderen meer op school, maar was toch elke 
dinsdag paraat om toezicht te houden. Fantastisch!

Tot slot wens ik u een goede, fijne en zonnige vakantie toe!

Juf Dieneke



VAKANTIE EN STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 1-1-2021

Voorjaarsvakantie
15-2-2021 t/m 19-2-2021

Lang paasweekend
Vrijdag 2 april studiedag
Maandag 5-4-2021 2e paasdag

Koningsdag
27-4-2021

Alléén groep 1 t/m 4
Woensdag/ donderdag/ vrijdag
28-29-30 april vrij

Meivakantie
3-5-2021 t/m 14-5-2021

Tweede pinksterdag
24-5-2021

Zomervakantie
26-7-2021- 6-9-2021

Studiedagen voor het komende schooljaar zijn:

Vrijdag 4 september 2020

Maandag 5 oktober 2020

Maandag 2 november 2020

Maandag 22 februari 2021

Vrijdag 2 april 2021

Vrijdag 11 juni 2021

Maandag 12 juli 2021

NOTEERT U DEZE DAGEN ALVAST GOED IN UW 
AGENDA?



Coronamaatregelen blijven, zonder tegenbericht 
ook na de zomervakantie van kracht.
- GEEN OUDERS IN DE SCHOOL
- ALLEEN OUDERS GROEP 1 /2 OP HET PLEIN 
ACHTER DE LIJN BLIJVEN VAN HET VOETBALVELD.

GYM

Rooster

Na de vakantie starten we met het volgende gymrooster

• Maandagmiddag groep 3 en 4 en groep 5/6
• Donderdagmiddag groep 7/8 en het Facet

We hebben alle drie de sportzalen van De Belleman tot onze beschikking.

De kleuters gymmen in de speelzaal in de school. Naast de vaste 
momenten in de week, wordt de speelzaal ook gebruikt als het regent, om 
lekker even te kunnen bewegen en te werken aan de grote motoriek.

GYMKLEDING

Groep 3 tot met 8 gymt in gymkleding (een korte of lange sportbroek, T-
shirt en sportschoenen voor in de zaal.

Groep 1-2 gymt in ondergoed en heeft eenvoudige sportschoentjes met 
klittenband of elastiek die bij de start van het schooljaar mee gebracht 
worden en vervolgens op school blijven.



NIEUWS UIT GROEPEN

Afgelopen dinsdag hebben we genoten van de zelfgeschreven musical van Het Facet.
Xander en Thijs, groep 8 leerlingen van Het Facet, kwamen elkaar na 20 jaar weer tegen 
op de luchthaven. Zij vertelden tijdens een dinertje over de reizen die zij hadden gemaakt 

en blikten terug op de basisschooltijd op Het Facet. Ze vertelden aan elkaar over de 
reizen die ze hadden gemaakt. Deze verhalen werden op het grote toneel uitgebeeld.
Mexico, China, Nieuw Zeeland, Australië en Oostenrijk kwamen zo in beeld. Het slotlied 
was geschreven door groep 7. Het was een fantastische avond.



Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7/8 de afscheidsmusical 
gespeeld.
Het was een heel "geklungel in de jungle".
Er vond een excursie plaats in de jungle en tussendoor werd er een film 
opgenomen, maar dat wisten ze niet van elkaar. De excursiegroep belandde 
in de film. Dat verliep niet helemaal voorspoedig..
Maar door een goede samenwerking hebben ze er i.p.v. een film een musical 
van gemaakt. Volg altijd de beat van je hart, dan komt alles goed!


