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Door de strengere maatregelen kwam er een 
abrupt einde voor de kerstvakantie terwijl er nog 
leuke activiteiten gepland stonden. Alle groepen 
hadden huisjes geknutseld. Iedere groep zou een 
dorpje maken in De Belhal met lichtjes, sneeuw 
enz. Daar zouden we dan per groep gaan kijken 
en een kerstwens per groep op een filmpje zetten 
om aan u te sturen. Donderdags zou er nog 
gezellig gegeten worden in de klassen. Helaas is 
dit alles niet door gegaan. Dinsdag 15 december 
hebben we het daarom in alle klassen gezellig 
afgesloten en alle kerstwerkjes mee naar huis 
gegeven. De ouderraad heeft heel snel een zakje 
pannenkoekenmix geregeld voor alle kinderen 
zodat u thuis samen met uw kind pannenkoeken 
kunt bakken. Hartstikke leuk initiatief van de 
Ouderraad! Bedankt! Leuk als u een foto maakt 
van het bakken of het smullen van de 
pannenkoeken en die stuurt naar de leerkracht 
van de klas. Deze publiceren we graag in de 
volgende Kattebel.
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Met dank aan Rolled Pannenkoeken Valkenswaard voor het snel vullen 
van 160 zakjes pannenkoekenmix en aan Chantal en Elise van de Bonte 
Raaf voor het snel drukken van de berichtjes. En uiteraard aan de 
Ouderraad die nog last minute iets leuks hebben bedacht om de pijn 
een beetje te verzachten van het wegvallen van de Eindejaarviering.

26 december
Lucas
Facet

28 december
Kirsten
Groep 5

7 januari
Julia
Groep 1-2 A

13 januari
Jan
Groep 4

15 januari
Mick
groep 3

Helaas is er in de haast bij sommigen iets mis 
gegaan en zitten er verkeerde ingrediënten in het 
zakje. Een paar zakjes zijn gevuld met alleen 
speltbloem ( zonder eipoeder en melkpoeder )
Diegene die zo'n zakje hebben mogen zich 
melden en krijgen er 2 nieuwe zakjes voor terug. 
Met excuses van de bakker.



Zwangere leerkrachten en hun vervangers
Zoals u vast heeft vernomen zijn juf Fieke van groep 3 en juf Anouk 
van groep 7/8 allebei zwanger. Hartstikke fijn voor hen en een grote 
uitdaging voor de school…

Vanwege de coronamaatregelen moet ik er als werkgever voor 
zorgen dat na 28 weken zwangerschap de 1,5 meter afstand ook tot 
kinderen gewaarborgd blijft. Dat lukt niet in groep 3. Daarom gaat 
juf Fieke eerder dan het zwangerschapsverlof ingaat uit de klas. Dat 
wil zeggen met ingang van de kerstvakantie. Ze zal de eerste periode 
na de kerstvakantie nog wel geregeld in de klas zijn om een goede 
overdracht te kunnen verzorgen, maar mag dus niet meer dicht bij 
de kinderen komen.
Ook in groep 7/8 moeten de kinderen na de kerstvakantie 
structureel afstand houden tot juf Anouk. Als de school weer open 
gaat komt er een extra leerkracht in groep 7/8. Dit is eerst 
juf Carolien Popeijus-Licht, een vaste invalster binnen de 
stichting. Zoals we nu voorzien zijn juf Fieke en juf Anouk tot de 
carnavalsvakantie op school.

Juf Fieke wordt op maandag en dinsdag vervangen door juf Patricia 
van Meijl. Zij is aan het einde van de week reeds leerkracht bij de 
kleuters en kent dus al veel kinderen. Van woensdag t/m vrijdag is 
juf Kim de Groot in groep 3. Zij is een van de vaste invalkrachten bij 
ons bestuur.
Zo’n drie weken voor de zomervakantie begint verwachten we juf 
Fieke weer terug op school, afhankelijk van wanneer de baby 
geboren wordt.

Juf Anouk wordt zeer waarschijnlijk per 1 februari vervangen door 
meester Richard van de Hurk. Meester Richard werkt al 29 jaar bij 
ons bestuur op OBS ’t Busseltje in Eersel en heeft veel zin in een 
nieuwe werkomgeving. Juf Anouk komt dit schooljaar niet meer 
terug van verlof.

Wij zijn hartstikke blij dat we in deze tijd met zulke grote personele 
tekorten toch zulke goede leerkrachten voor de kinderen en fijne 
collega’s aan ons hebben weten te binden.

De ouders van de leerlingen uit desbetreffende groepen zijn hier 
ruim een week geleden al over geïnformeerd.



De Belhamel gaat online
Heeft u alle mailtjes die de afgelopen week zijn verstuurd over het onderwijs in 
de eerste twee weken na de kerstvakantie goed gelezen? Zorgt u dat uw kind 
maandagochtend 4 januari op tijd klaar zit voor de onlinelessen?
We hopen dat het allemaal vlot gaat verlopen. Door deze werkwijze hopen we 
de kinderen onderling beter met elkaar in contact te houden en ook de band 
met de leerkracht goed te houden. Hierdoor houden we ook meer zicht op de 
kinderen. Daarnaast hopen we dat deze manier voor u een verlichting is t.o.v. 
de eerste Lock down.

Naast het online lesgeven vangen de leerkrachten de kinderen op die 
aangemeld zijn voor de noodopvang i.v.m. ouders die een cruciaal beroep 
hebben en kinderen die de eerste Lock down periode minder goed zijn 
doorgekomen. Sportstuif heeft haar hulp aangeboden en komt voor deze 
kinderen drie middagen in de week een sportief aanbod verzorgen.

Leerkrachten zijn het beste per mail bereikbaar omdat ook zij zoveel mogelijk 
thuis werken. Gelieve de leerkrachten niet te appen en de werktijden in acht te 
nemen.

Mailen
Er zijn vele communicatiewegen in de huidige tijd en we merken dat
informatie, vragen etc. via vele kanalen binnen blijven komen.
Alleen email heeft voor onze school een formeel karakter. 
Alle andere gekozen communicatiemethodes zien wij als informeel.
Dus zaken die er echt toe doen, via de email. Daarnaast is de 
school veelal telefonisch bereikbaar op het normale nummer tussen 8.00 en 
14.45 uur.
Op de volgende pagina treft u de mailadressen aan van de teamleden.



Ouderpeiling OBS De Belhamel:
Nog steeds hebben minder dan 50% van de ouders de oudertevredenheidspeiling 
ingevuld. Vandaag is de laatste dag dat u dit kunt doen. We hopen dat u dit, indien 
u dit nog niet heeft gedaan, alsnog voor ons wil doen. De 
oudertevredenheidspeiling is verstuurd door Scholen met Succes aan een van beide 
ouders (verzorger 1 zoals u die heeft ingevuld op het aanmeldformulier 
bij aanmelding van uw kind op school). Hartelijk dank voor uw medewerking.

Naar binnen gaan van de kleuters na de kerstvakantie
(na de Lock down)
Nu het weer slechter wordt is het voor de kleuters niet prettig lang te 
moeten wachten op het schoolplein voor ze naar binnen mogen. Na de 
kerstvakantie staan de kleuterjuffen daarom niet meer op het schoolplein. 
De kleuters mogen zelf naar binnen komen. Als u iets door wil 
geven aan de leerkrachten dat ze moeten weten voor die betreffende dag geef dan 
een briefje mee aan uw kind.
Bijzonderheden die niet via een briefje doorgegeven kunnenworden, kunt 
u doorgeven aan juf Dieneke (locatiedirecteur) of juf 
Ellen (ondersteuningscoördinator) of meneer Kees (de conciërge). U treft 
normaal gesproken altijd iemand aan op het plein.
Zaken die niet meteen urgent zijn voor de leerkracht, kunt u mailen naar 
de leerkracht of u belt de leerkracht na schooltijd.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Groep leerkrachten Dagen Mailadres
Groep 1/ 2 A Yolanda Kolkman maandag, dinsdag yolandakolkman@rbobdekempen.nl

Linda Meulenbroeks woensdag, 
donderdag, vri jdag

l indameulenbroeks@rbobdekempen.nl

Groep 1/2 B Elein Dilis maandag, dinsdag, eleindilis@rbobdekempen.nl

Patricia van Meijl Woensdag, 
donderdag en vri jdag

patriciavanmeijl@rbobdekempen.nl

Groep 3 Fieke van Limpt maandag, dinsdag, 
woensdag, 
donderdag, vri jdag

fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl

Groep 4 Helen Sweere maandag, dinsdag, 
donderdag

helensweere@rbobdekempen.nl

Monica Ederveen woensdag, 
donderdag, vri jdag

monicaederveen@rbobdekempen.nl

Groep 5/ 6 Heleen van Gestel maandag, dinsdag, 
woensdag, donderda
g, vri jdag

heleenvangestel@rbobdekempen.nl

Groep 7/ 8 Anouk Huskes maandag, dinsdag, w
oensdag, donderdag, 
vri jdag

anoukhuskes@rbobdekempen.nl

Het Facet Hannie Dierx Maandag t/ m vri jdag hanniedierx@rbobdekempen.nl
Helen van Griensven Maandag, dinsdag, 

donderdag, vri jdag
hel lenvangriensven@rbobdekempen.nl

Paul ine Bisseling Maandag, woensdag, 
donderdag, vri jdag

paulinebisseling@rbobdekempen.nl

I lona Schungel Maandag, dinsdag, 
woensdag

i lonaschungel@rbobdekempen.nl

OC-er El len Jansbeken maandag, donderdag, 
vri jdag

el lenjansbeken@rbobdekempen.nl

Directie Dieneke Berends-ten 
Broeke

Vier dagen per week 
(flexibel)

di rectie@obsdebelhamel.nl of
dienekeberends@rbobdekempen.nl
(komt in zelfde postvak!)

mailto:directie@obsdebelhamel.nl
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NIEUWS UIT FACET Bovenbouw

Onze leesuitdaging:

Groep 7, 8 van Het Facet is met de juf een leesuitdaging gestart.
De uitdaging is dat we voor de herfstvakantie 50 boeken moeten lezen.
Als dit lukt dan mogen we 30 minuten op het Chromebook .
Doen we er tot de kerstvakantie over, wint de juf en verliezen we de 30 minuten Chromebook.
Iedere keer dat je een boek uit hebt dan moet je een kaft kleuren.
En die plakte de juf dan op de boekenplank.
En als je boek meer als 400 bladzijden had telden het als 2 boeken en 600 telt als 3 boeken.
We hadden de uitdaging al voor de herfstvakantie gehaald.
Nu hebben we weer een nieuwe uitdaging.
De nieuwe is dat we allemaal 3 korte boekverslagen voor de kerstvakantie moeten inleveren.
Als beloning krijgen we extra buiten-speel tijd. Na de kerstvakantie weten we of we dit ook 
gehaald hebben.
Groeten van Jolijn en Quinn van Het Facet

Impressie van het circuit bij het kernconcept ENERGIE



Team van De Belhamel wenst iedereen fijne 

dagen en een gezond en goed 2021!

Zie je jouw juf ook op de foto?

Hoeveel juffen zitten er verstopt? 

Mail je oplossing naar juf Anouk: 
anoukhuskes@rbobdekempen.nl Uit de goede oplossingen loot zij 
een winnaar die een eervolle vermelding krijgt in De Kattebel en 
wie weet nog iets anders leuks..... !

mailto:anoukhuskes@rbobdekempen.nl


NIEUWS UIT FACET Bovenbouw

Het bouwen van de seinsleutel

Wij, Het Facet, hebben met ons kernconcept communicatie een 
seinsleutel gemaakt. We hadden niet echt een stappenplan, 
maar we wisten goed wat we doen moesten door een tekst die 
we eerder bestudeerd hadden. Als het bouwen niet lukte, kun je 
een stappenplan lezen.
Het stappenplan met het volgende stappenplan: ́ Je hebt nodig:
1 Een klein plankje.
2 Stroomdraden.
3 Een schakelaar.
4 Een buzzertje
5 Een batterij.
6 Een batterijhouder.
7 Dubbelzijdig plakband.

Stappenplan:
Stap 1 Plak de batterij
op het uiteinde van het plankje.
Stap 2 Verbind de stroomdraden
met de batterij.
Stap 3 Doe de schakelaar ertussen en doe daar ook een draadje 
aan.
Stap 4 Verbind de 2 losse draden met het buzzertje.
Stap 5 Zorg dat alles op het plankje vast zit.
Stap 6 Druk het schakelaartje in maakt het buzzertje een 
piepgeluid dan werkt hij en ben je klaar.
Groeten, Daimy en Daniel van Het Facet

Surprise bij Facet groep 7-8
We hadden heel veel pret,
De surprises waren klaargezet
Voor iedereen was er geknutseld
Voor iedereen was er een gedicht
Iedereen was heel tevreden
En had een glimlach op het gezicht.



KWINK VAN DE WEEK: Voorkom erger
Iedereen ergert zich weleens. De één meer en sneller dan de ander. 
Als je weet wanneer en waarom jij je ergert, en je weet wat je dan 
kunt doen, ‘voorkom je erger’ 
Kwink van de Week: je zorgt ervoor dat je ergernis niet omslaat in 
boosheid.
In de lessen van deze weken ontdekken we waar jij je aan ergert, wat 
er dan gebeurt en wat je eraan kunt doen.
We maken bijvoorbeeld een ‘erger-meter’ waarmee de kinderen aan 
leren geven in welke mate ze zich ergeren. We leren onze ergernis op 
een beleefde manier te uiten met de ik-boodschap en we spelen 
toneelstukjes over situaties waarin we ons ergeren.
Tip voor thuis:
Merk je dat uw kind zich ergert? Benoem dit en vraag het kind met 
de erger-meter aan te geven hoe ‘erg’ het is. Bedenk samen hoe je 
‘erger kunt voorkomen’

De 'erger-meter'



Lezen is leuk.

Nu we in de vakantie toch nergens naar toe kunnen, kan er veel tijd 
besteed worden aan lezen en voorlezen.

Op school wordt er iedere dag gelezen in de groep. Kinderen nemen 
i.v.m. de corona geen boeken mee naar huis maar lenen iedere week 
boeken voor in de klas. Bij de bibliotheek in Valkenswaard kunt u 
boeken afhalen.



Samenvatting Notulen Leerlingenraad De Belhamel/het Facet

Vergadering 11-12-2020
13.15u-14.15u
Aanwezig: Lotte, Ruby, Sam, Iris, Damian, Sabrina, Jolijn en juf Pauline
Afwezig: Kjell (ziek)

Jolijn maakt m.b.v. juf Pauline de notulen.

Schaken
De wens is om te schaken op school. Er wordt met team overlegd. Als het kan dan 
worden er twee teams gemaakt (beginners en gevorderden). Er mogen 
schaakborden van de OR aangeschaft worden, maar dat doen we pas als we weten 
of het mag en hoeveel leerlingen er mee willen doen.

Eindejaarsfeest en Carnaval
Er is meegedacht over de invulling van het Carnavalsfeest. Helaas zijn die voor het 
komende jaar niet uitvoerbaar i.v.m. Corona. Juf Patricia heeft de leden van de 
leerlingenraad even bijgepraat over het alternatieve programma.

Telefoons op school
Vraag uit groep 7/8: mag de telefoon een dag mee naar school?
Er wordt gediscussieerd met elkaar; uitkomst geen telefoons in de klas. 

Rondvraag
• De leerlingen vragen zich af waarom de jarigen op onze school niet mogen 

trakteren. Op veel andere scholen mag het wel. Is het mogelijk om verpakte 
traktaties uit te delen? Damian vraagt het na bij Dieneke.

• De afspraken bij het buiten spelen rondom de rode lijn achter het muurtje zijn 
niet helemaal duidelijk. Afspraak is: leerlingen komen niet achter de rode 
streep.

• Het is vaak koud op school. Leerlingen begrijpen dat dit nodig is i.v.m. 
ventilatie. Extra trui mee.

• Moestuin: wens om meer in de moestuin te gaan werken. Daar wordt aan 
gewerkt. Is i.v.m. corona vertraagd. Er staat wel rode boerenkool waar we nog 
iets mee gaan doen.

Volgende vergadering
Vrijdag 5-2 Tijd: 13.15-14.15uur in De Belhal



Ingekomen stukken

Schaken op vrijdag
Als het mag van school gaan we op vrijdag schaken voor de kinderen die willen.

Er wordt een speciaal clubje gemaakt voor de kinderen die willen schaken, maar 
het nog niet kunnen, zodat ze toch kunnen leren schaken en mee kunnen doen.

De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag.
Wij hopen de kinderen die willen daar te zien.
Jullie horen hier binnenkort meer over!

Groetjes de leerlingenraad :)

Nieuwsbrief Doezaam Valkenswaard Challenge

Beste ouder / verzorger,
In de week voor de kerstvakantie kreeg uw kind een Doezaam Valkenswaard 
Challenge mee naar huis. Deze challenge is een initiatief van de gemeente 
Valkenswaard en wordt aan alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
aangeboden.
In deze challenge dagen gezingsleden elkaar uit om “duurzaam te doen” in 
2021. Dit gebeurt door het spelen van het 
duurzaamheidsspel Doezaam Valkenswaard. Het spel bevat concrete acties 
die je in en om huis uit kunt voeren. Op deze manier ga je als gezin op een 
leuke manier aan de slag met kleine duurzaamheidsmaatregelen. Laat jij je 
uitdagen?
Meer informatie kunt u vinden in het challenge pakket dat uw 
kind binnenkort ontvangt.

Noot: Ik vermoed sterk dat dit niet meer is gelukt i.v.m. de plotseling sluiting 
van de school.

Groet van de redactie van De Kattebel


