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AGENDA
MAANDAG 15 MAART TOT
EN MET 19 MAART
WEEK VAN DE
LENTEKRIEBELS
GROEP 7&8
VRIJDAG 19 MAART
KATTEBEL 13
MAANDAG 22 MAART
MR VERGADERING

DINSDAG 23 MAART
RAPPORT MEE NAAR HUIS

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Google workspace
Naar aanleiding van de berichtgeving in
de media over een datalek in de digitale omgeving
wordt er nader gekeken naar het gebruik van de
digitale programma's die we op school gebruiken.
Verderop in deze Kattebel leest u hier meer over.
Juf Fieke
Op 5 maart komt juf Fieke nog even in de klas
afscheid nemen vanhaar groep nu haar
zwangerschapsverlof zo plots was begonnen.
Gelukkig kan dat nu wel.

Vanuit de studiedag
Op maandag 22 februari hadden de kinderen nog
een extra dag vakantie. Het team had die dag een
online studiedag, ongezellig maar toch nuttig.
Spelling
We hebben met elkaar definitief gekozen om met
de methode Taal Actief Spelling te gaan werken. Dit
schooljaar zijn we daar al uitgebreid mee bezig en
dit blijven we dus doen. We werken al met de Taal
methode van Taalactief dus dit sluit mooi op elkaar
aan.

WOENSDAG 24 MAART
GROTE REKENDAG
ZONDAG 28 MAART
KLOK EEN UUR VOORUIT
WOENSDAG 31 MAART
THEORIE VERKEERSEXAMEN
GROEP 7&8
DONDERDAG 1 APRIL
VOORJAARSACTIVITEIT
PER KLAS

VRIJDAG 2 APRIL
STUDIEDAG
MAANDAG 5 APRIL
2E PAASDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 12 APRIL
START RAMADAN
DINSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

WOENSDAG 28
DONDERDAG 29
VRIJDAG 30 APRIL
KAMP GROEP 8?
GROEP 1 T/M 4 VRIJ
3 MEI T/M 14 MEI
MEIVAKANTIE

Beleid doubleren/versnellen
Tevens hebben we in kleine groepjes gekeken naar ons beleid rondom
versnellen en doubleren. Het team heeft hier input op gegeven om
enige wijzigingen in aan te brengen n.a.v. nieuw opgedane kennis. Dit wordt de
komende tijd uitgewerkt en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.
Ook het beleid rondom externen in de school (na coronatijd) hebben we
besproken en zijn we aan het aanpassen. We merken bijvoorbeeld dat
er steeds meer externen, die individuele kinderen buiten schooltijd begeleiden,
op school deze kinderen willen komen observeren. We willen concrete
richtlijnen hebben hoe we hier mee omgaan zodat dit niet voor onrust zorgt
etc.
Cultuur
Dit was een ander onderwerp op deze dag. Elders in deze Kattebel kunt u daar
meer over lezen.
Ouder- en leerling tevredenheidspeiling
De uitslagen van de ouder- en leerlingtevredenheidspeiling hebben we onlangs
ontvangen. Op deze studiedag hebben we deze per bouw deze besproken en
met elkaar actiepunten eruit gehaald. Op een komende teamvergadering gaan
we deze naast elkaar leggen en bepalen wat schoolbreed de vervolgacties zijn.
Op de eerstvolgende vergadering van de MR bespreken we de uitslag en de
voorgenomen acties. Ook in de vergadering van de leerlingraad wordt hier
aandacht aan besteed en worden de leerlingen betrokken.
Daarna zullen we u uiteraard hiervan ook op de hoogte brengen. Ik ben in ieder
geval blij met de uitkomst. U gaf ons als rapportcijfer een 8,1. Het landelijk
gemiddelde ligt op een 7,6.

Rekenen
Verder heeft de rekenexpert, juf Ellen, veel informatie gedeeld n.a.v. een
opleiding die zij momenteel volgt. Ook heeft ze een toelichting gegeven op
rekenspellen die we onlangs hebben aangeschaft.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

JARIG
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
25 oktober t/m 29 oktober
27 december t/m 7 januari
28 februari t/m 4 maart
25 april t/m 6 mei
25 juli t/m 2 september

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie
zomervakantie

Overige vrije dagen, vrije vrijdagmiddagen en de
studiedagen worden nog ingepland.

10 maart
Doortje
Facet middenbouw

13 maart
Jazmyn
Groep 1-2A
Julia
Facet middenbouw
15 maart
Morris
Groep 1-2 B
17 maart
Sabrina ttt
Groep 7-8

Nieuws uit de werkgroep

Vanaf de maand november is het team aan de slag
met het uitproberen van nieuwe methodes voor de
beeldende vakken en muziek. Natuurlijk was dit niet
echt handig in combinatie met het thuisonderwijs.
Gelukkig hebben we de proefabonnementen al
kunnen verlengen. Ook de komende maanden
kunnen we de methoden Uit de Kunst, digitaal en
Eigen-wijs, digitaal uitproberen. Wilt u ook eens een
kijkje nemen, dat kan via de volgende links: Uit de
Kunst tekenen & handvaardigheid *nieuw*
(delubas.nl) en Eigen-wijs Digitaal - Proeflessen
Juf Hannie en juf Elein, cultuurcoordinatoren

NIEUWS UIT GROEP 3

NIEUWS UIT GROEP 3

Gymlessen groep 3 t/m 8 in De Wedert
De gemeente Valkenswaard heeft onze reguliere gymzaal De Belleman
ingericht als vaccinatielocatie, welke minimaal tot aan de zomervakantie in
gebruik zal zijn. Voor De Belhamel en Het Facet betekent dit dat we
minimaal tot aan de zomervakantie geen gebruik kunnen maken van De
Belleman. Op dit moment worden de gymlessen tijdelijk op het schoolplein
aangeboden.
Inmiddels is er een alternatief aangeboden door de gemeente
Valkenswaard, namelijk gymles in De Wedert in Valkenswaard. Vanaf 8
maart zullen we hiervan gebruik gaan maken. De klassen zullen met een bus
vervoerd worden van en naar de gymzaal, daar waar de klassen los van
elkaar gymles krijgen. Hierbij is rekening gehouden met de klassenbubbels.
Ook met het omkleden zal hier rekening mee worden gehouden.
Deze manier van vervoeren en gymmen zal even wennen zijn, zowel voor de
kinderen als voor de leerkrachten. We doen ons best om het in goede banen
te leiden en op tijd terug te zijn op school.
We zouden het fijn vinden als u voorafgaand aan deze eerste gymles nog
even controleert of de gymschoenen en gymkleren van uw kind nog passen.
Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Ilse Maas
Sportcoach RBOB De Kempen en vakleerkracht gym op Het Facet

Biebboeken
Wilt u de biebboeken die de kinderen nog thuis hebben mee terug naar
school geven.

Lieve kinderen,
Zoals beloofd weer een berichtje van de Ouderraad!
We hopen dat jullie allemaal een fijne carnavalsvakantie hebben
gehad!
Hebben jullie je nog een beetje verkleed? En een dansje gemaakt met
je ouder(s) ?
Wij zijn super blij geworden van al die mooie tekeningen ! Wauw! Wat
zijn het er veel!
Via de email maar ook zo in de klassen, meegenomen van huis!
Ondanks dat de carnaval nu weer voorbij is, maakt het vandaag toch
weer een extra feestelijke dag!
Dat hebben jullie wel verdiend!
We hebben gekeken, en overlegd, en nog eens gekeken en nog meer
overlegd……maar we kunnen gewoon niet kiezen!!!! Wat zijn alle
tekeningen mooi!!!!
Dus in plaats van 1 prins of prinses te hebben gekozen, hebben we
besloten om iedereen een prijs te geven! Jullie zijn allemaal creatieve
winnaars!! Dank jullie wel!
Een mooie medaille voor de moeite en daarbij ook feestelijk lekkers
voor jullie prachtige tekeningen (dat wordt uitgedeeld als dat weer
mag)
De juffen en meester delen het namens ons aan jullie uit.
Jullie zijn allemaal kanjers!
Geniet er van en tot volgend jaar !
ALLLLLAAAAAAFFFF !!

Jaymin

Vienna

KWINK burgerschap
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en dat is een
extra goed moment om op school aandacht te besteden aan
burgerschapsvorming.
Deze en volgende week werken we in de Kwink-lessen met het
thema DEMOCRATIE EN VERKIEZINGEN.
Nederland is een democratisch land. Dat betekent dat je het met
elkaar voor het zeggen hebt, er is niet één persoon die het alleen
mag bepalen. Als je het samen voor het zeggen hebt, betekent dat
niet dat iedereen zijn zin krijgt. Iedereen wordt gehoord en de
meeste stemmen gelden. We noemen dit democratische
besluitvorming. In een goed besluitvormingsproces is er ook ruimte
voor de gevoelens en belangen van de minderheid. Democratische
besluitvorming raakt aan een mensenrecht, namelijk het recht op
participatie. Ook kinderen hebben er recht op dat hun mening
gehoord wordt. In deze les ontdekken de kinderen hoe
democratische besluitvorming werkt. Ze oefenen ermee en ervaren
hoe hun stem van belang is bij het nemen van een beslissing.

Voor de blauw gedrukte verwijzingen die in de brief staan vermeld kunt u
onderstaande links gebruiken:
De berichtgeving
SIVON en SURF spreken Google aan op privacyrisico’s - SIVON
Hun statement
Het Google productblog: Onze aandacht voor de privacy en veiligheid van
klantgegevens in Google Workspace (googleblog.com)
kennisnet
G Suite veiliger gebruiken. Wat kan ik doen? (kennisnet.nl)

Zomerkampen
Kijk voor meer informatie op de website
Home (spelendkamperen.nl)

