
AGENDA

14 NOVEMBER
SINTERKLAAS IN HET 
LAND

VRIJDAG 4 DECEMBER
SINTERKLAASVIERING
12 UUR ALLE KINDEREN 
VRIJ

DONDERDAG 17 
DECEMBER

ALLE KINDEREN 14.00 
UUR VRIJ

EIND VAN DE MIDDAG/ 
BEGIN AVOND 
EINDEJAARSVIERING
TIJD NOG ONBEKEND

VRIJDAG 18 DECEMBER
START KERSTVAKANTIE
12 UUR ALLE KINDEREN 
VRIJ
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Ondersteuningscoördinator
Zoals u in De Kattebel heeft kunnen lezen is juf 
Angela op een andere school gaan werken. Er is 
een sollicitatieprocedure opgestart en met drie 
kandidaten zijn gesprekken gevoerd.
Juf Ellen Jansbeken is daar heel positief uit naar 
voren gekomen en zij gaat met directe ingang de 
taak van ondersteuningscoördinator op zich 
nemen.
Ellen is al jarenlang werkzaam op De Belhamel als 
leerkracht en rekenexpert. De klassentaken in 
groep 5/6 op de donderdag laat ze nu los. Juf 
Heleen, die de rest van de week in deze groep de 
leerkracht is, neemt vanaf nu ook de donderdag 
voor haar rekening.
Juf Ellen is vanaf nu op maandag, donderdag en 
vrijdag op school werkzaam.
Ik wens haar heel veel succes en plezier in deze 
nieuwe taak.
Op de foto hierboven ziet u juf Ellen (rechts) in 
gesprek met juf Fieke (links)

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

Corona
Nu de richtlijnen in Nederland weer zijn 
aangescherpt, zijn er ook op De Belhamel weer 
nieuwe maatregelen genomen.

In deze bijzondere tijd zullen we als onderwijs 
steeds weer flexibel moeten opstellen om datgene 
wat binnen ons vermogen ligt om kinderen 
onderwijs te blijven geven.

Dit vraagt grote inspanning momenteel. Vorige 
week waren er twee fulltimers afwezig en toch 
hebben we dankzij de inzet van twee van onze 
eigen teamleden en twee invallers de kinderen 
onderwijs kunnen geven en hoefden we geen 
klassen naar huis te sturen. Hier ben ik heel blij 
mee want in het laatste weekend van de 
herfstvakantie zag het ernaar uit dat groep 
7/8 elke dag een andere invaller zou hebben en 
groep 3/4 samengevoegd zou moeten worden met 
veel verschillende mensen. Dus een hele 
opluchting dat dit toch gelukt is!

We hebben ervaringen opgedaan tijdens de 
lockdown in maart, als school en als scholen van 
eenzelfde schoolbestuur. Die ervaringen en 
opgedane kennis gebruiken we uiteraard ook nu.
We weten niet wat de komende tijd gaat brengen. 
We zullen voorbereid moeten zijn op wat mogelijk 
komen gaat én wat nu speelt.
Afspraak is dat kinderen vanaf groep 3 die thuis in 
quarantaine zitten na maximaal een week een 
vorm van thuisonderwijs krijgen. De nadruk blijft 
liggen op het onderwijs op school, maar we maken 
thuisonderwijs mogelijk door kinderen online 
lessen te laten volgen bij de kernvakken en we 
werken met Google classroom om het werk dat 
gemaakt dient te worden aan te rijken.
In groep 7/8 zijn de afgelopen tijd bijvoorbeeld al 
online lessen gevolgd via het Chromebook. Ook 
werd het kind dat thuis zat betrokken door 
bijvoorbeeld met een leerling uit de klas in de hal 
samen te werken (de één dus fysiek op school en 
de ander thuis achter het scherm).

9 november
Igor
Groep 7

15 november
Jelle
Groep 5/6

16 november 
Fay
Groep 4



Bij kleuters is dit uiteraard allemaal net weer wat anders maar ook daar zijn 
we bezig om Google classroom in te richten zodat kinderen thuis 
met educatieve opdrachtjes bezig kunnen zijn.

Toestemming om online lessen te geven aan kinderen in quarantaine
We mogen kinderen pas online lessen laten volgen als de toestemming voor 
het maken van opnames in de klas is geregeld. 
De camera is gericht op de instructie in de klas. Daarnaast kan het zijn dat een 
kind uit de klas een samenwerkingsopdracht moet doen met een kind dat 
thuis in quarantaine zit. Dan is uw kind dus ook in beeld.
U kunt hier van de leerkracht een mail over ontvangen om u toch te vragen 
hier expliciet toestemming voor te geven indien u dat aan het begin van het 
schooljaar niet hebt gedaan.

Subsidie
Ik heb de zogenoemde Coronasubsidie aangevraagd voor het maximum aantal 
kinderen waar we als school een aanvraag voor mogen doen, 25 kinderen. Ik 
heb net bericht ontvangen dat deze is goedgekeurd. We gaan nu een plan 
maken om deze kinderen extra begeleiding te bieden op die gebieden waar 
een achterstand is ontstaan. Voorwaarde is dat deze begeleiding buiten 
schooltijd plaats vindt. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen 
ontvangt u hier t.a.v. bericht over. Deze begeleiding gaat plaatsvinden op 
school.

Mondkapje en toegang tot de school
RBOB (ons bestuur) heeft besloten onder schooltijd alleen mensen toe 
te laten voor het primaire proces (ambulant begeleiders, orthopedagogen, 
dyslexiebegeleiders) 

In de gangen dienen bezoekers een mondkapje te dragen en deze mag af als 
ze zitten met voldoende afstand tot andere volwassenen. Tevens dienen 
bezoekers zich aan de voorwaarden te houden: handen wassen, 
ontsmetten, gegevens achterlaten in de keuken voor evt contactonderzoek. 
Ook overblijfkrachten vallen hieronder, al hoeven zij geen gegevens achter te 
laten aangezien één van de ouders van de OR hier al zicht op heeft en dit dus 
bekend is of makkelijk te achterhalen.

Vergaderingen van de Ouderraad en MR dienen zoveel mogelijk via Teams 
gehouden te worden. Als het vanwege de samenstelling of het onderwerp 
toch echt nodig is dit op school te doen, kan dit alleen onder de voorwaarden 
zoals hierboven beschreven. Versieren van school met Sint etc., ná schooltijd 
en met mondkapje en schoonmaken van datgene wat aangeraakt is s.v.p.

Diegene die belangrijk zijn om de schoolorganisatie dagelijks goed voort te 
zetten zoals de vrijwilligers die vast aan school verbonden zijn, zoals juf Netty 
en juf Maria en de vrijwilligers die werkzaamheden als conciërge verrichten, 
blijven gelukkig van harte welkom!

Bij twijfel neemt u contact op met mij of de leerkracht (telefonisch of per 
mail).



Contact
Ik heb begrepen dat er ouders zijn die het contact met de leerkracht 
missen. Gelukkig zijn er dan ouders die dit aan me melden. Ik nodig u 
namens het team uit om ons vooral te mailen. Ook met kleine dingen kunt 
u bij ons terecht. Wij vinden het heel belangrijk om goed contact met u te 
houden, maar de situatie is nu lastig dit op een heel natuurlijke manier te 
doen. Ze lopen aan het einde van de schooldag naar buiten om bereikbaar 
voor u te zijn. Zoek oogcontact met de leerkracht, laat via uw kind even 
weten dat u even iets wil vragen of doorgeven. U kunt hiervoor uw kind 
even terug het schoolplein naar de leerkracht sturen. U kunt met de 
leerkracht een rustiger plekje aan de zijkant opzoeken om op afstand iets 
te bespreken. Langere gesprekken gaan telefonisch of via Teams.

Schoolomgeving
Op het schoolplein zijn pijlen aangebracht om u nogmaals te herinneren 
aan de looproute. Volg deze s.v.p. en spreek ouders aan die de weg 
blokkeren. Als we elkaar vriendelijk vragen of we er langs mogen maken we 
elkaar bewust van de onstane situatie. Het is echt geen kwade wil maar 
sommige mensen staan er minder bij stil.

Sommige ouders blijven nog steeds in een groepje na het uitgaan van de 
school aan het hek staan praten met elkaar. Dit is niet toegestaan. U 
belemmert hierbij de doorgang voor andere ouders op voldoende afstand. 
Geef elkaar de ruimte!
Bij handhaving door politie etc. valt dit onder uw 
eigen verantwoordelijkheid en is de school niet aansprakelijk.

Nog steeds geldt dat maar één ouder het kind naar school mag brengen of 
ophalen. Dit om drukte te voorkomen en te zorgen dat iedereen op een 
veilige manier zijn of haar kind naar school kan brengen of ophalen.

Ik reken op uw medewerking in het belang van uw gezondheid en die van 
andere ouders en personeel. Alvast hartelijk bedankt!

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur



NIEUWS UIT GROEP 5/6
De herfstvakantie zit er alweer op en wat zijn de eerste acht weken school snel voorbij 
gegaan! De eerste weken hebben we veel tijd besteed aan elkaar goed leren kennen 
en hebben we samen gezorgd voor een fijne en veilige klas.
Maar we hebben ook al heel hard gewerkt: Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur… Ja ja, we leren een heleboel! En we hebben 
gemerkt dat leren niet altijd saai en stom is, maar ook heel leuk kan zijn. Én dat je van 
proberen en oefenen alleen maar beter wordt.
Hieronder lichten onze kinderen een paar dingen toe:

Onze complimentenbox
De complimentenbox is voor complimenten. Kinderen doen er complimenten in voor 
elkaar. Iedereen krijgt een compliment. Wij hebben een complimentenbox om mensen 
complimenten te geven. Het is een doos waar je complimenten in doet. Later op de dag 
wordt het open gemaakt en dan leest de juf de complimenten op. Dan krijgt hij/zij zijn 
compliment. Dan woord de complimentenbox weer terug gezet en gaan er nieuwe 
complimenten er in.
Groetjes Hana en Luca.

De Juffenochtend
Juffenochtend is een spesiaale ochtend en vooral
voor de juffe leuke dinge en knutselen voor de kindere en nog veel meer pret heeft 
iedereen. En een leuke ochtend en iedereen is blij. Herfstdingen knutselen en iets leuks 
maar dat is een geheim. Spelen en spelen het blijft nog steeds leuk.

Onze nieuwe leeshoek

Daar kan je lezen daar kan je ziten voor de leuk. Het is er fijn om te ziten.

Van Emma en Amina



NIEUWS UIT GROEP 5/6

Schooljudo

Op gym haden we schooljudo gehad. De meester heete john van hem moesten we 
respect houden. Hij leerden ons ook hoe we moesten judoën.

De schrijvers Ashley en Leyla

Jagers en boeren (geschiedenis en Kinderboekenweek)
Jagers en boeren, 3000 jaar geleden.
Jagers jaagde veel op dieren. Ze sneeden de huiden eraf om kleren te maken. 
Om dieren dood te maken gebruikten ze ook speren en mesen. De jongens jagen en 
de meisjes pluken bessen. Ze makten hutten van takken en huiden.
We hebben ook zelf tijdmachines geknutseld



KWINK VAN DE WEEK: GEBRUIK DE KEUZE-CHECK!

Keuzes die je maakt, hebben gevolgen voor de rest van de groep. Het is goed om dit te 
bedenken voordat je een keuze maakt.
In de klassen oefenen we dit met de keuze-check:

1. Wat kan ik kiezen?
2. Wat betekent dat voor mij?
3. Wat betekent dat voor de ander?
4. Dit is mijn keuze!

Aan de hand van spelletjes en rollenspelen
oefenen we met allerlei situaties.
Leuk, leerzaam en handig voor elke dag!

HERINNERING SCHOOLFRUIT

In de vorige Kattebel heeft u kunnen lezen dat wij met onze school weer deel mogen 
nemen aan het schoolfruitproject. Dit project zal lopen van 9 november t/m april. Wij 
als school vinden het heel fijn om te zien dat er door alle kinderen vijf dagen in de 
week fruit/groente wordt meegenomen in de pauze. Dit draagt op een positieve 
manier bij aan de gezonde keuzes die wij als school belangrijk vinden. Het schoolfruit 
wordt elke dinsdag geleverd. Dat betekent dat alle kinderen op 
woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen.

Meer, Beter en Blijvend Bewegen in Valkenswaard

Sportverenigingen en zorgprofessionals op het gebied van sport en bewegen 
starten op 18 november aan een opleiding waarbij het Athletic Skills Model (ASM) 
centraal staat. Alles met als doel om jeugd en volwassenen te behouden voor de 
sport.
De cijfers liegen er niet om: jeugd en volwassenen bewegen steeds minder, maar 
ook eenzijdiger en dus slechter. Het gevolg hiervan is dat jeugd met minder plezier 
sport en beweegt waardoor er eerder gestopt wordt met sporten. Daarnaast is ook 
de kans op blessures groter. Sportverenigingen, zorg, onderwijs en de gemeente 
werken samen, onder de noemer Meer Beter Blijvend Bewegen, om deze trend 
tegen te gaan. RKVV Dommelen, Rugbyclub The Vets, Hockeyvereniging HOD, Fysio 
van Hoof, onderwijs (SKOZOK en RBOB de Kempen) en Sportief Valkenswaard 
leiden om deze reden kader op volgens de ASM-methodiek.
Athletic Skills Model (ASM)
Verenigingen nemen deel aan de ASM-opleiding om een jeugdopleiding neer te 
zetten waarin kinderen veelzijdig leren bewegen op een leuke en uitdagende 
manier. Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en is de basis 
voor een leven lang plezier in bewegen. De variëteit zorgt voor nieuwe prikkels. De 
variëteit wordt geboden door jeugd, kort door de bocht, niet alleen te laten 
voetballen of hockeyen. Door gebruik te maken van aan andere sporten ontleende 
manieren van bewegen en materialen: zoals een hooverboard, of wat simpeler, 
een rugbybal. Om deze multisport op een goede manier aan te bieden is de 
opleiding essentieel.



Samenvatting notulen Leerlingenraad De Belhamel/Het Facet
30-10-2020

Leden van de Leerlingenraad schooljaar 2020-2021 zijn:
Gr 6: Lotte , Ruby
Gr 7: Sam, Damian
Gr 8: Iris , Sabrina
Facet: Kjell , Jolijn
Juf Pauline

Voorstelrondje
Alle leden hebben zich voorgesteld en er is gesproken over de verwachtingen. Er zijn foto’s 
gemaakt. Er komt een poster in de school te hangen, zodat iedereen kan zien wie er in de 
Leerlingenraad zit.

Eindejaarsfeest en Carnaval
Er is meegedacht over de invulling van het Eindejaarsfeest en de Carnaval. De ideeën zijn 
doorgegeven aan juf Patricia die dit deel van de vergadering heeft bijgewoond. Helaas kon de 
ouder van de OR niet aanwezig zijn i.v.m. de afspraken rondom Covid-19.

Schaken
Vanuit de OR mogen er schaakborden aangeschaft worden. Sabrina, Ruby en Sam gaan een 
schaakuurtje organiseren op de vrijdagmiddagen. 

Aanschaf knikkers en regel “niet rennen in de gang”
De ervaringen van de aanschaf van de knikkers zijn besproken. Ook is de actie "niet rennen op de 
gang" geëvalueerd. 

Er zijn verschillende taken verdeeld onder de leerlingen.

De vergaderingen van de Leerlingenraad dit schooljaar:
• 11-09
• 30-10
• 11-12
• 05-02
• 26-03
• 21-05
• 02-07

Tijd: 13.15-14.15 uur







Ingekomen stukken
Hopelijk is de bibliotheek dan weer geopend.....


