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

AGENDA
4 SEPTEMBER
STUDIEDAG
Alle kinderen vrij
8 SEPTEMBER
OUDERRAAD
VERGADERING
15 SEPTEMBER
MR VERGADERING

18 SEPTEMBER
KATTTEBEL 2

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Na een heerlijke zonnige zomervakantie zijn we vorige
week weer gestart. Wat fijn dat we de kinderen weer
mochten begroeten.
Een aantal kinderen is nieuw gestart op school. Bij het
Facet zijn dat: Lucas, Biek, Jasper en Neal.
En bij de kleuters zijn Dylan, Julian, Ahmed en Jonas
begonnen. Van harte welkom bij ons en heel veel
leerplezier! Overal lagen de nieuwe pennen, boekjes en
schriften te wachten op de tafeltjes van de kinderen en
waren de klassen weer gezellig ingericht.

24 SEPTEMBER
KENNISMAKINGSGESPREKKEN MET
OUDERS EN LEERKRACHT

30 SEPTEMBER
START
KINDERBOEKENWEEK
2 OKTOBER
KATTEBEL 3
4 OKTOBER
DIERENDAG

We zijn weer klaar voor de start!

5 OKTOBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ!
16 OKTOBER
AFSLUITING
KINDERBOEKENWEEK
19 T/M 23 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

JARIG

4 september
Ivar
groep 3
5 september
Finn
Groep 1-2 A

Schoolontwikkeling
Normaal gesproken praat ik u op de informatieavond bij over
de schoolontwikkeling. In de één na laatste Kattebel van vorig
schooljaar heeft hier al informatie over gestaan. Voor de
volledigheid en voor nieuwe ouders herhaal ik dat hier voor u
nogmaals:
• We gaan verder met het traject rondom begrijpend lezen en
begrijpend luisteren. We scherpen in overleg met de
schoolbegeleidingsdienst de doelen van het traject aan
doordat we dit niet hebben kunnen afronden. Voor schooljaar
20/21 voegen we een korte scholing op het gebied van
Technisch lezen (List-lezen -> Lezen is top) toe waarmee we
een doorgaande lijn waarborgen. Tevens volgt er een keuze
voor een nieuwe spellingsmethode. • We gaan in de klassen
uit van verschillen, waarbij we de haalbaarheid voor de
leerkrachten in het oog houden. Het aanbod voor meer- en
hoogbegaafden en kinderen die juist minder capaciteiten
hebben wordt verder onder de loep genomen. Ook afgelopen
schooljaar hebben we hier aandacht aan besteed, maar we
willen hier zelf nog beter in worden. Dit is een doorlopend
proces. We gebruiken hierbij indien wenselijk de materialen
die voor handen zijn bij Het Facet.
• We gaan verder met het werken vanuit leerlijnen bij de
kleuters. Hierop stemmen wij ons aanbod af.
• Het verdiepen in een goed NT2 aanbod (Nederlands als
tweede taal) wordt in 20/21 verder uitgezet met een
structureel en planmatig aanbod. We overwegen de methode
‘Taal in blokjes’ in te gaan voeren en zoeken hiervoor naar
samenwerking met andere scholen binnen onze organisatie.
• Cultuur mag een nieuwe impuls krijgen binnen De Belhamel.
We gaan op zoek naar een passend aanbod met een
duidelijke doorgaande lijn zodat verschillende
disciplines aan bod komen.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

7 september
Bradley
Groep 4

11 september
Betiel
Groep 7
13 september
Jasper
Facet 2
15 september
Lloïd
Groep 5
18 september
Tijs en Cirion
Groep 3

v

Nog een keer de data van de vakanties en vrije dagen

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

Vrije vrijdagmiddagen voor
de groepen 5 tot en met 8

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

16 oktober
4 december

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

18 december

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

12 februari

Koningsdag
27-4-2021

30 april

23 april

23 juli
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

OPROEP!!!!!
We hebben een tekort aan
overblijfkrachten. Als u van
12.15 tot 12.45 uur een half
uurtje over hebt om met de
kinderen buiten te zijn, dan
zijn wij ontzettend goed
geholpen.

De kalender is zo goed als klaar. Wie heeft er tijd om deze mee in elkaar te zetten?
Stuur dan even een mailtje naar directie@obsdebelhamel.nl
Volgende week worden ook de hulpouderlijsten meegegeven. Graag invullen als u wilt
komen helpen op school en uw kind laten inleveren bij de eigen leerkracht.

NIEUWS UIT GROEP 1-2 A
We zijn dit jaar gestart met een nieuw schooljaar. Samen worden we weer een groep.
Ik is ik, jij bent jij en samen worden wij.... WIJ!!
Verder werken we aan het thema ijsjes. Welke ijs smaken zijn er, hoe wordt ijs gemaakt,
waar doe je ijsjes allemaal in enz. enz. Zo komen de woorden hoorntje, ijsbakje,
ijsmachine, vanille-ijs, chocolade-ijs, aardbei-ijs, pistache-ijs, bananenijs, een ijswafeltje,
slagroom en softijs aan bod.
Op de gang is een echte ijscowinkel ingericht waar ze zelf schepijsjes kunnen maken en
het dan kunnen verkopen.

Werken aan de fijne motoriek

Het schilderen van een ijs coupe.

Schrijfdans, vormen
en tekenen op muziek.

Vormen herkennen en
opplakken.

En natuurlijk heerlijk buiten spelen!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
6 weken lang nemen de kinderen van groep 3-4 deel aan Schooljudo. De lessen staan in
het teken van de waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid,
vertrouwen en discipline. Tijdens het programma wordt ook hard gewerkt aan de
motoriek van de kinderen en leert iedereen om veilig te vallen. Met echte judomatten
en judopakken wordt de gymzaal steeds omgetoverd tot een dojo en wordt er de
geheime Japanse taal van Schooljudo gesproken.

NIEUWS UIT GROEP 5-6

Na ze weken schoolvakantie zijn we weer begonnen! Onze
eerste weken staan vooral in het teken van kennismaken,
je fijn voelen in de klas en wennen aan de nieuwe regels
en structuren. Naast de 'gewone' vakken besteden we
daarom veel aandacht aan samenwerkingsspelletjes en
praten we met elkaar over wat een fijne groep betekent.
Ook is het schooljudo weer begonnen! Zes weken lang
krijgen de kinderen op maandagmiddag judoles van een
professional. Ook hier zijn samenwerken, respect en
vertrouwen belangrijke dingen.

Wij hebben er weer zin in dit schooljaar!

NIEUWS UIT GROEP 7-8

We zijn alweer twee weken begonnen in het nieuwe
schooljaar! De eerste weken staan vooral in het teken
van het vormen van een nieuwe groep.
Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen zich fijn en
veilig voelt? Dat je kan zijn wie je bent en dat je elkaar
in de waarde laat.
Door middel van gesprekken, spelletjes, rollenspellen en
crea-opdrachten werken we hieraan.

KWINK
Hallo allemaal!
Ook dit jaar gaan we met de kinderen weer aan de slag met
Kwink. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren.
Elke twee weken staat er een nieuwe ‘Kwink van de Week’
centraal, waarin we aandacht besteden aan één van de vijf
Kwinkslagen die je hiernaast in de afbeelding ziet:
1. Besef hebben van jezelf
2. Besef hebben van de ander
3. Keuzes kunnen maken
4. Zelfmanagement
5. Relaties kunnen hanteren.

In de Kattebel verschijnt elke twee weken een stukje over de
‘Kwink van de Week’, zodat u als ouder op de hoogte bent van
waar uw kind op school mee bezig is op sociaal-emotioneel
gebied. We proberen op school zo veel mogelijk de theorie in
praktijk te brengen en het zou geweldig zijn als deze
overdracht ook thuis door kan gaan!
Burgerschap
Dit jaar besteden we binnen Kwink extra aandacht aan het
thema Burgerschap. Wat is dat eigenlijk precies? Met
burgerschap willen wij kinderen leren om vanuit hun eigen
idealen, waarden en normen te functioneren in een
multiculturele, democratische samenleving. En we willen
kinderen stimuleren om aan deze samenleving een bijdrage te
leveren. Onderwerpen als persoonsvorming (wie ben ik? wat
vind ik belangrijk?) en doelen op maatschappelijk terrein (wat
betekent democratie? Wat kan ik voor een ander betekenen?)
komen aan bod. En ook vaardigheden als samenwerken,
communiceren, reflecteren en deelnemen aan
besluitvormingsprocessen zijn belangrijke dingen in het
burgerschapsonderwijs.

Kwink van deze Week:
In de eerste twee weken van het schooljaar is de Kwink van de week:
Een veilige groep? Die maak je samen!
In deze eerste weken van het nieuwe schooljaar staat kennismaking
centraal. Een nieuwe klas, een nieuwe juf, nieuwe spullen, nieuwe
regels… Allemaal reuze spannend! Daarom is het belangrijk dat we een
klimaat creëren waarin elk kind zich veilig voelt en mag zijn wie hij of zij
is.
Oftewel: een veilige groep! Samen met de kinderen onderzoeken we
wat hier belangrijk voor is en maken we groepsregels die horen bij een
fijne groep.

Even voorstellen
Hoi allemaal,
Ik ben Gaby van Gerwen. Ik ben 35 jaar en woon in
Veldhoven samen met mijn twee kinderen Pleun en Ties
en mijn man Mark. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op
een basisschool in Veldhoven in verschillende groepen. In
deze tijd ben ik me gaan specialiseren in de motoriek van
kinderen.
De komende tijd kom ik op het Facet de gymlessen
verzorgen. Daarnaast ben ik werkzaam als MRT-er en
begeleid ik verschillende kinderen op het gebied van
Motoriek.
Met vriendelijke groet,
juf Gaby van Gerwen

Peuterprogramma
Hallo lieve kindjes van ikOOK!
Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We hebben een ontzettend leuke vakantie gehad
met jullie. Spelletjes spelen, bakken, koken maar ook een toffe zeepbaan is naar ikOOK!
gekomen, naar Monkeytown geweest, kliederen en kletteren met het water, de politie is
langs geweest, grafitti spuiten workshop, rondleiding gehad bij de kinderboerderij, skeeler
dag en we hadden een springkussen.

Oproepje! Zouden alle ouders alert willen zijn om de poorten te sluiten wanneer je op of
van de speelplaats gaat.
Bedankt, team ikOOK!
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Corona, mag mijn kind
naar school?

Clinic Handbal

Tijdens deze clinic komen verschillende spelvormen
aan bod; Beach Handball, Goalcha, Stoepranden en je
kan punten scoren bij het gatendoek en de
snelheidsmeter. Gooi de bal door en laat al je
vrienden, neefjes/nichtjes en iedereen uit de buurt
zien dat HANDBAL de gaafste sport is! Iedereen mag
meedoen, handballers en niet-handballers. Samen
maken we er een toffe dag van!”

Wanneer:
Tijd:
Waar:
Doelgroep:
Aanmelden:

12 september
14.30-16.00 uur
Sporthal De Wedert te Valkenswaard
6-15 jarige
twan@aditio-gifts.nl

