
AGENDA
24 SEPTEMBER
KENNISMAKINGS-
GESPREKKEN MET OUDERS EN 
LEERKRACHT
(welbevinden en aanbod)

29 SEPTEMBER
KENNISMAKINGS-
GESPREKKEN MET OUDERS EN 
LEERKRACHT
(welbevinden en aanbod)

30 SEPTEMBER
START KINDERBOEKEN-
WEEK

2 OKTOBER
KATTEBEL 3

4 OKTOBER
DIERENDAG

5 OKTOBER
‘DAG VAN DE LERAAR
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ!

13 EN 14 OKTOBER
KLEUTERGROEPEN 
MUSEUMBEZOEK
KEMPENMUSEUM

16 OKTOBER
GROEP 5 T/M 8 
12 UUR VRIJ
AFSLUITING
KINDERBOEKENWEEK
KATTEBEL 4

19 T/M 23 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
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Brieven
In de eerste schoolweek zijn formulieren mee 
gegeven om mailadres en telefoonnummers enz. 
te controleren. Daarnaast was er een blad waarop 
uw toestemming werd gevraagd om wel of geen 
foto’s op de website te zetten, gegevens te mogen 
delen met de bibliotheek, etc.( Zonder deze 
toestemming mogen kinderen geen boeken lenen 
op school en moeten ze van thuis steeds een 
leesboek meenemen voor op school). Ook bent u 
gevraagd aan te geven of uw kind naar een 
Buitenschoolse opvang gaat en zo ja op welke 
dag(en) en naar welke BSO.
We hebben de formulieren nog niet allemaal 
terug gekregen. Willen ouders die het nog niet 
hebben ingeleverd dit alsnog doen?
Verder is er een brief mee gegaan met de vraag 
om ouderhulp. Misschien ligt deze nog ergens 
tussen een stapel kranten en wilt u toch een 
steentje bij dragen. Dan zijn wij heel blij als deze 
nog ingeleverd wordt. Geeft u het mee aan uw 
kind? 

mailto:info@obsdebelhamel.nl


Corona
Het herfstseizoen staat voor de deur. Er is dan een grote kans op 
toename van verkoudheidsklachten, zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten.
Omdat wij ons houden aan de RIVM-richtlijnen, betekent dit dat 
iedereen (behalve kinderen tot en met 6 jaar) met 
verkoudheidsklachten thuis moet blijven. 
Iedere leerkracht met corona gerelateerde klachten maakt direct 
een afspraak voor een coronatest. Gelukkig heeft het 
onderwijsgevend personeel nu voorrang gekregen zodat 
leerkrachten hopelijk zo kort mogelijk thuis hoeven te blijven.
Zodra er een negatieve testuitslag bekend is, komt de leerkracht 
weer werken. 
Het is onmogelijk alle groepen op te vangen als er 
meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn. Daarbij komen we 
soms voor een dilemma te staan. Wij hopen natuurlijk dat onze 
teamleden en leerlingen zo min mogelijk corona gerelateerde 
klachten krijgen. Maar helaas ontkomen wij er misschien niet aan 
om u te vragen uw kind(eren) een dag thuis te houden. Natuurlijk 
proberen wij dit tot een minimum te beperken en doen we er alles 
aan om dat te voorkomen. Mocht dit toch nodig zijn wordt u daar 
zo snel mogelijk over bericht. Als dat ‘s ochtends pas bekend is gaat 
dit via de schoolapp, anders via de mail.

We merken dat niet alle ouders / grootouders zich houden aan de 
regels met betrekking tot het halen en brengen. Hierbij een korte 
herhaling, aangevuld met nieuwe informatie:

• De afstand tussen volwassenen onderling blijft op minimaal 1,5 
meter afstand.

• Ouders/ verzorgers mogen alleen het schoolgebouw betreden 
na toestemming. Hierbij hanteren we de richtlijnen qua 
handen ontsmetten, etc. In verband met mogelijk 
contactonderzoek wordt van iedere volwassene die in school 
komt, de gegevens genoteerd. Externe hulpverleners mogen de 
school weer betreden.

• Ouders/ verzorgers houden ten allen tijden 1,5 meter afstand 
tot andere volwassenen op het schoolterrein en in de 
nabijheid van het schoolterrein en houden zich aan de 
looproute.  



Binnenkomst
• De ouders van de kleuters mogen via de poort bij de fietsenstalling het 

schoolplein op en blijven achter de gele lijn van het voetbalveld, of ten 
hoogte hiervan. 

• De kleuters worden opgevangen door hun leerkracht op het plein en gaan 
met de leerkracht naar binnen. Zorgt u dat uw kind op tijd is? De ouders 
verlaten het schoolplein zo snel mogelijk via de poort bij het 
kleuterplein. Wees op tijd, de les moet kunnen starten om 8.30 uur.

• Kinderen van groep 3 t/m 8 nemen afscheid van de ouder buiten de poort 
en lopen tussen 8.20-8.30 uur zelfstandig naar de klas. De leerkracht 
ontvangt de kinderen meteen bij de klas. Ouders blijven buiten de poort. 
Om 8.30 uur starten de lessen.  

De kinderen van Het Facet blijven de komende weken de deur van Het Facet 
gebruiken voor en na schooltijd. Ook hier blijven ouders buiten de poort.  

Weer naar huis
Ouders wachten buiten het hek. De lintjes op het hek geven een afstand van 
ongeveer 1,5 meter aan. 
De ouders van de kleuters mogen op het schoolplein komen achter de gele 
lijn, net zoals ‘s ochtends vroeg.  
Kinderen komen door dezelfde deuren en poorten als bij binnenkomst. 
Ouders en kinderen vertrekken zo snel mogelijk naar huis om samenscholing 
te voorkomen. Kinderen mogen niet gaan spelen op het schoolplein. 

Ventilatie 
Gisteren is er een schouw geweest in het gebouw en is de staat van de 
ventilatiemogelijkheden bekeken. We kregen complimenten over hoe goed er 
geventileerd wordt. Leerkrachten wisten niet van dit bezoek. Er is reeds een 
bestelling gedaan voor een ander raam in het onderbouwlokaal van Het Facet. 
Daarnaast gaan we onderzoeken of we lucht in De Belhal mechanisch kunnen 
laten afzuigen, zodat dit de luchtkwaliteit in groep 4 kan verbeteren.

Trakteren 
De jarigen krijgen uiteraard bijzondere aandacht in de klassen. We maken 
voorlopig géén gebruik van traktaties!

Mag ik ook rekenen op uw medewerking? Ik heb diverse signalen gekregen 
van ouders die het niet prettig vinden dat andere ouders dichtbij komen, de 
poort blokkeren, verkeerde poort gebruiken of met elkaar in een groepje op 
het schoolpad staan, waardoor het lastig passeren is. Hopelijk voelt vanaf 
maandag iedereen zich weer veilig!



Als u twijfelt of uw kind naar school kan met verkoudheidsklachten, 
gebruik dan deze beslisboom.



Terugblik studiedag

Op 4 september waren de kinderen vrij en hebben we met het 
gehele team een nascholing gevolgd over technisch lezen. 
Belangrijk is dat kinderen nauwkeurig leren lezen. Pas daarna komt 
de volgende fase van het vlot lezen aan de orde. Hierbij moeten 
kinderen niet gaan racen maar in een spreektempo leren lezen. Pas 
daarna komt de fase van het vloeiend lezen, dat kinderen met 
begrip en expressie een tekst voor kunnen lezen.
Het is belangrijk dat ook kinderen die al kunnen lezen hun 
vaardigheid onderhouden, hardop blijven oefenen is dus belangrijk, 
anders kan een kind terugzakken in niveau. 
We zijn dit in de groepen nu volop aan het uitvoeren. We trainen ze 
in het lezen van woordrijen zodat ze woorden automatiseren en 
vlot kunnen lezen. Daarnaast blijven we inzetten op leesbeleving en 
leesplezier!
Verder hebben de leerkrachten de technisch leeslessen voorbereid 
die ik samen met de schoolbegeleider op 10 september in de klas 
heb bekeken. Deze zijn nabesproken met de desbetreffende 
leerkracht en vervolgens was er ‘s middags een terugkoppeling aan 
het hele team. Zo blijven we onszelf en daarmee ons onderwijs 
steeds verder ontwikkelen. 



JARIG

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

21 september
Davey
Groep 1-2 A

24 september
Niels en Daimy
Facet 3

29 september
Jaylinn
Groep 4

2 oktober
Jur
groep 3
Eline
groep 7

Overblijfkracht
We komen acuut overblijfkrachten te kort, nu 
ook overblijfkrachten soms thuis moeten blijven 
vanwege coronaklachten. De 
ouderhulpformulieren worden momenteel 
geïnventariseerd door de ouderraad. Hopelijk 
kunnen we daarmee de structurele tekorten 
oplossen. Kunt u nu al iets betekenen? Geef u 
dan op via juf Hellen van Het Facet: 
hellenvangriensven@rbobdekempen.nl

Juf Yolanda is Oma
Onlangs is juf Yolanda van groep 1/2 A Oma 
geworden. Juf Yolanda en haar man Ben zijn de 
trotse grootouders geworden van  kleindochter 
Jaidey. Van harte gefeliciteerd namens de hele 
schoolgemeenschap! Heel veel geluk gewenst!

Heerlijk om de reacties van de kleuters op dit 
mooie nieuws te horen:

“Jij bent wel een jonge oma juf want je hebt nog 
geen wandelstok”
“Jij hebt nog geen vouwen in je gezicht juf!
“Je bent toch een soort jarig vandaag, dat had juf 
Linda ons verteld?

mailto:hellenvangriensven@rbobdekempen.nl


NIEUWS UIT GROEP 1-2 B

In de vakantie 
waren we niet in 

ons eendje!

Samen zijn wij 
groep 1-2 B

We bouwen er flink op los in onze bouwhoek



Thema’s Letter aanbod: Uitspraak letters: Aanbod cijfers

24-08-2020
Thema: Nieuw 

schooljaar

31-08-2020
Thema: Nieuw 

schooljaar

j van juf j spreek je uit als juh 1-11

07-09-2020
Thema: Nieuw 

schooljaar

j van juf j spreek je uit als juh 1-11

14-09-2020
Thema: Opa en Oma

v van vroeger v spreek je uit als vv 2-12

21-09-2020
Thema: Opa en Oma

v van vroeger v spreek je uit als vv 2-12

28-09-2020
Thema: Opa en Oma

b van boek b spreek je uit als 
buh

3-13

05-10-2020
Thema: Opa en Oma

b van boek b spreek je uit als 
buh

3-13

12-10-2020
Thema: Opa en Oma

g van grootmoeder 
grootvader

g spreek je uit als ggg 4-14

Onderwijsaanbod aan de kleuters:

In het schema hieronder ziet u een overzicht van het aanbod 

bij de kleuters. Hierin staat vermeld welke thema’s we 

behandelen, de letters en cijfers die er aan bod komen en hoe 

de uitspraak van de letters wordt aangeboden. We spreken 

namelijk de letters uit zoals je ze hoort in een woord. 

Bijvoorbeeld bij het woord 'juf' het is de j (juh) van juf en niet 

de j (jee). Elke 2 weken staat 1 letter centraal en 2 cijfers. 

De kinderen mogen dan allemaal voorwerpen/ spulletjes 

meenemen die beginnen met die letter. Dat blijft dan 2 weken 

op de lettertafel liggen.

We gaan nu starten met het 
thema vroeger/ opa's en oma's.
De kinderen mogen spullen over 
vroeger meenemen voor onze 
thematafel.



Mijn naam is Pien Tazelaar. Ik ben 16 jaar 
oud en onlangs gestart met de opleiding 
onderwijsassistent op het Summa 
college. Dit jaar kom ik stage lopen op 
basisschool De Belhamel in groep 1/2B. 
Dit ga ik doen op donderdag en over een 
half jaar iedere donderdag én vrijdag. Ik 
verheug me er erg op!

Vanaf maandag 14 september hebben we een stagiaire in groep 1-2 B.

Probeer met je maatje een 
zo'n hoog mogelijke 
toren te maken.....

Mijn naam is Joy Corstjens en ik ben 17 jaar oud.
Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent, aan het 
Summa College in Eindhoven.
Ik kom elke dinsdag stagelopen en over een tijdje op maandag 
en dinsdag. Ook heb ik een paar keer in het jaar hele weken 
stage. Mijn hobby’s zijn voetbal, terrasjes pakken en veel met 
mijn vriendinnen zijn.
Ik heb het heel erg naar mijn zin op de opleiding/ stage. 
Ik kan niet wachten om zelf ook docent te zijn.
Ik loop stage in groep 1/2 A bij juf Yolanda en juf Linda.

Ook in groep 1-2 A is er een stagiaire



Beste ouders van De Belhamel en Facet.

Sommige van jullie hebben mij wellicht wel eens gezien of 
gesproken op school, maar omdat het alweer lang geleden is dat 
wij op school konden komen vanwege Corona, hierbij nog een klein 
berichtje vanuit mij.
Naast de zorgen die er soms geweest zijn, hebben we ook vooral erg 
positieve verhalen gehoord over hoe jullie het tijdens de thuis-
onderwijs weken samen hebben opgepakt. Heel fijn om te horen! 
Ondanks dat het thuis in de meeste gevallen goed is gegaan, toch 
ook weer fijn dat de kinderen elkaar en de leerkrachten kunnen 
ontmoeten.

Voor wie het nog niet wist:
Ik werk op het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard. Het 
CJG is een plek waar iedereen terecht kan met vragen over 
opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor alle vragen, hoe klein, 
onschuldig of ingewikkeld ook. Wij luisteren naar uw verhaal, 
denken met u mee, geven praktische tips en zoeken samen met u 
naar de oplossing die het beste bij u past.
Mocht u een vraag hebben of mij willen spreken? Dan kan via 06-
57800539 of gijs.ruijgers@valkenswaard.nl
Je kunt me ook op school vinden tijdens de koffie ochtenden 
wanneer die weer doorgaan in 2021.

Hartelijke groeten van Gijs Ruijgers



Ingekomen stukken

Techniek is nog steeds een opleidings- en beroepsrichting waarbij maar 
weinig meisjes naar toe doorstromen in vervolgopleidingen.
Daarom heeft Technika 10 Valkenswaard al jaren als doel om zo veel 
mogelijk meisjes te enthousiasmeren om kennis te laten maken met deze 
leuke en creatieve manier van uiten.
Wij zijn een non profit organisatie die gesubsidieerd wordt door de 
gemeente Valkenswaard. Wij werven zo veel mogelijk meisjes van 10 t/m 13 
jaar om bij ons na schoolse cursus te volgen waarin we ze kennis laten 
maken met allerlei leuke en spannende technieken in een leuke en 
ontspannen omgeving.
Dit doen we met uitsluitend vrouwelijke begeleidsters.
Wij hebben voor de woensdagmiddag en avond nog niet voldoende 
deelneemsters om te kunnen starten.
Voor meer informatie over onze stichting of meer folders kan je kijken 
op www.technika10valkenswaard.nl

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.technika10valkenswaard.nl%2F&data=02%7C01%7Cdienekeberends%40rbobdekempen.nl%7C5d02cd1133b041c097ad08d84d0d0256%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C1%7C637344066302655034&sdata=LX4mipEawgHOScWb5f6nsY35Q1kpgZ92ENQQwY4DNXQ%3D&reserved=0



