
AGENDA

MAANDAG 22 MAART
MR VERGADERING
OR VERGADERING

DINSDAG 23 MAART
RAPPORT MEE NAAR HUIS

WOENSDAG 24 MAART
GROTE REKENDAG/ WEEK VAN 
HET GELD

ZONDAG 28 MAART
KLOK EEN UUR VOORUIT

MAANDAG 29 MAART
FIETSKEURING GROEP 7 & 8

WOENSDAG 31 MAART
THEORIE VERKEERSEXAMEN
GROEP 7&8

DONDERDAG 1 APRIL
VOORJAARSACTIVITEIT
PER KLAS

VRIJDAG 2 APRIL
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 5 APRIL
2E PAASDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 12 APRIL
START RAMADAN

WOENSDAG 13 & 
DONDERDAG 14 APRIL
EINDTOETS GROEP 8

VRIJDAG 23 APRIL
KONINGSSPELEN
ALLE KINDEREN 12.00 UUR 
VRIJ
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Juf 

Yolanda

40 jarig 

jubileum

.

De leerlingen van groep 7 en 8 kregen de opdracht 
om voor te lezen uit hun favoriete kinderboek. In 
totaal namen negen scholen deel aan de lokale 
finale. De winnaar las voor uit 'De gruwelijke 
generaal' van schrijver Jozua Douglas. De winnaars 
van de scholen moesten een filmpje insturen dat 
door een onafhankelijke jury beoordeeld is. De 
bekendmaking is in verband met corona online 
gehouden en is georganiseerd door Bibliotheek De 
Kempen. Van harte gefeliciteerd Brianne, we zijn 
trots op je!

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JUF YOLANDA 40 JAAR WERKZAAM IN HET ONDERWIJS
Zoals u kunt zien op de voorgaande foto is juf Yolanda in 40 
jaar tijd weinig veranderd. Nog steeds staat zij enthousiast 
en betrokken voor de klas en dat op 21 maart al 40 jaar!
40 jaar geleden begon zij haar loopbaan op basisschool 
Cobbeek in Veldhoven. Toen zij zwanger werd van haar 
oudste dochter werd ze eervol ontslagen. Zo ging dat toen... 
Vervolgens heeft ze een blauwe maandag op De 
Zonnewijzer gewerkt en een half jaar op basisschool De 
Brembocht.
Al heel snel na de oprichting in 1989 van basisschool 
Ekenrooi in Waalre kwam ze daar werken. Dit is een andere 
school van onze stichting. Ze startte daar in een 
combinatiegroep 5, 6, 7, want kinderen voor groep 8 waren 
er nog niet. En er waren maar twee klassen. Een bijzondere 
tijd volgde. In de winter plat op de buik liggen om de kachel 
aan te zetten voor de kinderen kwamen. Een mooie 
uitdaging om met een paar collega's een school te starten 
en op te bouwen. Ze hebben nog steeds contact met elkaar.
Later ben ik op OBS Ekenrooi locatiedirecteur geworden en 
was Yolanda negen jaar lang daar mijn rechterhand als 
ondersteuningscoördinator en onderbouwcoördinator. Nu 
mag ik sinds een paar jaar weer met juf Yolanda 
samenwerken, maar nu op De Belhamel. Op maandag en 
dinsdag staat zij met veel plezier in groep 1/2 en op 
woensdagochtend ondersteunt ze mij. Yolanda is een harde 
werker, houdt ervan praktisch en efficiënt aan de slag te 
zijn. Ze heeft heel wat schoolkampen georganiseerd. 
Yolanda is heel collegiaal en veel collega's komen geregeld 
bij haar advies vragen. Niet alleen over onderwijszaken, 
maar ook over onze eigen kinderen en de opvoeding, 
familie, creatieve uitspattingen en uiteraard gaan de 
gesprekken de laatste tijd vaak over haar kleinkind.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE



Maandag besteden we op school (binnen de 
mogelijkheden die er nu zijn) aandacht aan deze feestelijke 
gebeurtenis. Ik wens juf Yolanda een fijne en gezellige dag 
toe en ik hoop dat ze de komende jaren nog met veel 
plezier en in een goede gezondheid op De Belhamel zal 
werken.

Belangrijke mails naar ouders groep 7/8
Ik hoop dat de ouders van groep 8 hun mail goed gelezen 
hebben aangezien we een belangrijk bericht hebben 
gestuurd in verband met de aanmelding op het voortgezet 
onderwijs. Ook belangrijk voor de groep 8 leerlingen van 
Het Facet.

Meester in quarantaine
De ouders van groep 7/8 van de reguliere Belhamel hebben 
tevens een mail ontvangen over het onderwijs vandaag en 
aanstaande maandag. In verband met quarantaine van de 
leerkracht heeft de klas vanochtend online les gekregen en 
bleven de kinderen dus thuis. 's Middags hadden ze les op 
school van juf Linda. Maandag moeten de kinderen ook 
thuis blijven en hebben ze de hele dag online les. 
Donderdag is de groep opgevangen door juf Helen 
aangezien er geen vervanger beschikbaar was. Ook de 
komende dagen is dat het geval. Het is niet mogelijk nu 
groepen over andere groepen te verdelen gezien de 
verplichte coronamaatregelen op school.

Juf Ellen
De ondersteuningscoördinator, juf Ellen heeft onlangs 
onverwachts in het ziekenhuis gelegen en is herstellende. 
Ze probeert haar werk weer te hervatten maar is nog 
beperkt in mogelijkheden. Het kan zijn dat daardoor 
afspraken met u worden verplaatst of over worden 
genomen door mij of iemand anders. Ik wens haar een 
spoedig herstel.



Gym
Gisteren heb ik via de gemeente begrepen dat er een 
bericht in het Eindhovens Dagblad staat over de 
vaccinatielocaties in Brabant Zuid Oost.
De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD 
heeft gisteren telefonisch contact opgenomen met 
de burgemeester van Valkenswaard.

Uit dat contact blijkt dat de GGD besloten heeft om in 
onze regio Brabant-Zuidoost twee grote XXL-locaties in 
te richten voor het vaccineren. Daarmee komen 
kleinere vaccinatielocaties, zoals in de gemeenten 
Valkenswaard, Best en Bladel te vervallen. 
Deze locaties worden, zoals dat heet ‘ontmanteld’. De 
GGD heeft vandaag een persbericht uitgedaan, wat 
ook in het ED staat inmiddels.

De laatste weken hebben we veel tijd en energie 
gestoken om dit met elkaar goed te organiseren, 
waaronder het regelen van gymvervoer. En nu toch dit 
besluit om de vaccinatielocatie alsnog te verplaatsen…
Volgende week zal er sowieso nog vervoerd worden 
naar de Wedert. Op dit moment is nog niet duidelijk 
wanneer De Belleman weer in gebruik genomen kan 
worden als sporthal. De gemeente verwacht dat dit 
enkele weken gaat duren.



JARIG

20 maart
Dave
Groep 5

21 maart
Liz
Groep 1-2 B

22 maart
Finn
Groep 6

25 maart
Adam
Groep 4

26 maart
Caitly
Groep5

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Kleuterouders s.v.p. óp het plein wachten
Zouden de (groot)ouders die kleuters op 
komen halen óp het schoolplein achter de 
gele lijn willen wachten en niet achter het 
hek? Zo kan degene die de kleuters naar 
buiten begeleidt beter zien of elke kleuter 
goed terecht komt.
Alle andere ouders s.v.p. op tijd achter het 
hek aanwezig zijn, anders kan het zijn 
dat uw kind buiten staat zonder toezicht.

Rookvrije school
Wellicht is het niet bij iedereen bekend 
dat wij al jaren een rookvrije school zijn. 
Sinds afgelopen zomer dienen alle 
scholen dit wettelijk gezien ook te zijn. Nu 
komen er i.v.m. coronamaatregelen 
eigenlijk bijna geen ouders meer op het 
schoolterrein en de ouders van de 
kleuters die wel op het school mogen 
komen, roken daarbij niet. Nu zijn er 
wel ouders die naast het hek of bij de 
poort staan te roken. Ik verzoek u 
vriendelijk dit niet te doen. Bedankt voor 
uw medewerking.



Overblijfkrachten gezocht

We zijn op school nog altijd op zoek 
naar nieuwe overblijfkrachten. Ook voor incidentele 
momenten, dus als een vast iemand uitvalt. Dus bent u 
iemand of kent u iemand die ons wil 
helpen met buitenlopen tijdens de middagpauze, 
meldt u zich dan 
aan bij hellenvangriensven@rbobdekempen.nl

Groet, juf Hellen, leerkracht middenbouw Facet en 
overblijfcoördinator.

mailto:hellenvangriensven@rbobdekempen.nl


Komende week is rekenen een feest!

Verschillende groepen gaan volgende week 
aan de slag met de WEEK VAN HET GELD.

Daarnaast gaan op woensdag alle klassen 
OP REIS, want dat is het thema van de 
grote rekendag.

Bij al deze lessen gaan de kinderen zelf 
ontdekken hoe je tijdens het reizen gaat 
rekenen. Leren door te ontdekken is leuk 
en daardoor onthoud je meer!!

Goede rekenreis allemaal.



NIEUWS UIT GROEP 5/6

Sinds een paar weken mogen wij dankbaar gebruik maken van het 
muziektalent van meester Richard. Hij verzorgt elke vrijdag muziekles 
in groep 5/6!

Daarnaast zijn we bezig met een project over de Verkiezingen. We verdiepen 
ons in de democratie, de politieke partijen en in groepjes richten de kinderen 
zelf een partij op!

Ook hebben de kinderen uit groep 5/6 stukjes getypt over dingen die ze 
afgelopen periode hebben meegemaakt. Veel leesplezier! 
Juf Heleen

Vak buiten
-Heel veel mensen mogen tijdens de corona ,niet lang op kaar
-hun mogen ook niet box en knuffelen alleen maar family mogen dat soort 
dingen doen -hun mogen ook niet handjes geven heel jammer!
-helaas moeten de kinderen in de lockdown thuis werken
Van Amina

Geschiedenis
Dit hoofdstuk hebben we het over de monniken en de ridders. Boeren die 
maakte het eten in een palts een soort paleis. En als we tijd over hebben kijken 
we op canonvannederland.nl . 
Jelle
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De vakken
We hebben dat voor corona. Anders verspreiden we corona. Als corona weg is 
mogen we weer met elkaar spelen. En we hebben de ene dag de tweede en zo 
door. Ik vind het middelste vak het leukst. En hoe we het zien ? Door de linten die 
er hangen als we gaan buiten spelen. De juffen en meesters mogen overal lopen [ 
met mondkapje ]. Het eerste vak is met de boomstam. Het tweede vak is met de 
klimrek. En de derde vak is de met de slak.
Van Jade

Smileys 
Smileys hebben wij in onze klas.
Dan vraagt u waarschijnlijk waarom. Dat is omdat ze ons helpen.
We hebben 7 smileys, de nieuwste smiley is de gouden.
De gouden betekent rustig onze spullen opruimen.
De kleur blauw betekent uitgestelde aandacht. De gele is reflectie.
De groene is samenwerken.
De rode is taakaanpak.
De oranje is zelfstandig werken.
En tot slot de roze omgaan met irritaties. Dat was het Dank u voor het lezen
en fijne dag nog verder
groetjes Hana en Alysha.

De thuisperiode
Hallo wij zijn Luca en Finn.
Wij gaan het hebben over de thuisperiode.
Lijkt je dat leuk? 
Wij vonden het saai thuis.
En het was moeilijk.
En het was helemaal niet leuk.
Elke dag opstarten op de chromebook of computer.

leren 
We moesten wel minder werk maken.
En we moesten later beginnen,
als we het zo even uitrekenen moesten we om 8:45 beginnen.
We hadden geen huiswerk omdat we al thuis al aan het werken waren.
Sommige kinderen gingen wel naar school omdat het thuis niet kon.

Weer naar school 
Toen we weer naar school gingen was iedereen blij zelfs de kinderen die al op 
school waren want die konden hun vrienden weer zien.
iedereen kon weer met zijn vrienden spelen en dat vonden ze leuk.
Van Luca en Finn
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De smileys
De roze smiley is omgaan met irritaties. de oranje
smiley zelfstandig werken. de roode smiley taakaanpak.
de groene smiley samenwerken. de geele smiley
reflectie. de blauwe smiley uitgesteld aandacht.
de goude smiley rustig werken. bedankt dat julie
onse smileys hebben gelezen.bevoorbeeld
zelfstandig werken als we dat doen dan mag die
vooruit gaan.
Van Lloid en Amir

school is wel fijn niet zo leuk
Het is aan het begin niet zo heel fijn maar het word wel leuk meestal ben ik heel moe als 
ik naar binnen kom maar dat verandert snel het kan niet altijd zo leuk zijn maar dat 
heeft iedereen vrij! als je vrij hebt is het wel fijn en leuk lekker rusten van al dat school 
maar niet voor heel lang je gaat je vrienden ook missen en het buiten spelen met ze en 
al de leuke lessen gelukkig is het niet voor eeuwig weer naar huis het is fijn uitrusten en 
gamen en misschien wel naar buiten fietsen met de scooter of lopen en achterop 
allemaal leuk en zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens
Sophie kanters

Thuis periode.
Hoi iedereen, ik en Nina gaan vertellen hoe het in de thuis periode was. jullie hadden 
vast allemaal gehoord dat we weer thuis moesten werken, van Mark Rutten en Hugo 
de Jonge. Wij vonden het heel jammer om thuis te gaan werken, maar het moest nu 
eenmaal. De dag voordat we thuis moesten gaan werken moesten we heel veel 
spullen meenemen. Jullie hadden ook een berichtje van school gekregen, met de 
tijden dat we online moesten zitten met de laptop ipad of waar we achter zaten met 
de lessen. We hadden ook uitleg gekregen hoe we online les moesten doen, dat was 
erg fijn & er was een vragenhalfuurtje. Het was best saai om thuis te werken, maar 
we konden wel leukere dingen doen zoals: buiten spelen op de trampoline springen, 
tv kijken, gamen en de hond uitlaten van je zelf of van wie dan ook die je kent. Om 2 
uur kwam iedereen bij elkaar in een meeting om gewoon gezellig te kletsen. Nina ´s 
camera was kapot, dus Nina konden we niet zien in de lessen. We gingen ook vaak 
samenwerken online, dus iedereen sprak af met elkaar wat de kode van de meeting 
was. Als we iets moeilijk of iets niet snapte moesten we naar het vragen halfuurtje 
om het te bespreken met de juf. Deze thuis periode was veel fijner dan de eerste 
thuis periode, want we zagen elkaar & spraken elkaar ook, dus het was een best 
leuke thuis periode. Dit is het einde van ons stuk voor de kattebel.
Groetjes Éowyn Stavast en Nina Harthoorn.
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THUIS WERKEN
TIJDEN CORONA MOCHT JE NIET NAAR SCHOOL. JE KREEG EEN CHROME 
BOEK OM TE WERKEN. IK EN DE KLAS MOESTEN IN DE ONLINE LES. OM 9 
UUR MOESTEN WE IN DE ONLINE LES OF HALF 9. ELKE LES DUURDE 30 MIN 
Of 60 MIN EN DAN KREGEN WE PAUZE. SOMS GING IK NAAR SCHOOL OM 
SPULLEN TE HALEN.
Van Abilash



Boekpromotie met juf Pascalle van de 
bibliotheek,

Het duurde even voordat de juf het 
bord en de laptop zo had afgesteld dat 
we allemaal klaar zaten voor de online 
activiteit van de bibliotheek.
We hebben samen gekeken naar 
boeken en gekeken bij wie de boeken 
zouden kunnen passen.
Daarna hebben we stapelgedichten 
gemaakt, door de boeken op een leuke 
manier op een stapel te leggen en de 
titels voor te lezen.
De laatste activiteit was het maken van 
een naamdicht, over het woord BOEK
Hiernaast staan onze naamdichten:

Groetjes van leerlingen Facet 
Bovenbouw

Binnen gaan we gamen
Op de bank

Eindeloos gamen
Kon dat maar

Door: Niene, Enzo en Cas

Beste schrijvers
Ontzettend genieten

Een goed boek
Kei veel plezier

Door: Moussa, Daimy, Quinn en Luke

Boordevol ideeën
Ongelooflijk leuk

En zo voort
Kan toch niet beter

Door: Jolijn, Kjell en Niels

Nieuws vanuit de bieb



Tip van de bieb: De Boekenbingo
Hij is weer begonnen: de jaarlijkse Boekenbingo! Gestart door Juf Sanne
om het lezen op school en thuis te stimuleren. Tot 1 juni kun je de zestig 
geselecteerde boeken lezen en een recensie achterlaten. Ben je klaar? 
Dan kun je echt BINGO roepen en kans maken op mooie prijzen!
Dit jaar staat er zelfs een boek op de lijst wat zich afspeelt in onze regio: 
het Pungelhuis. Dit boek en een groot deel van de andere boeken kun je 
vinden in de catalogus van de Bibliotheek de Kempen en kosteloos 
reserveren. Nog geen lid? Het lidmaatschap voor kinderen is gratis, 
inschrijven kan gewoon online.
Tip van de bieb: ga in gesprek over veilig internetten

Nu steeds meer online plaatsvindt en ook kinderen nog meer online 
zijn dan ze al waren, is het belangrijk dat ouders en kinderen 
samenwerken om de online-wereld zo veilig mogelijk te maken. Tips 
voor twee ‘tools’ die je kunt gebruiken om met je kind te praten over 
veilig internetten of bijvoorbeeld gamen: De nieuwe site 
veiliginternetten.nl. Je vindt op deze site tips hoe je veilig kunt omgaan 
met online privacy, wifi, wat je kunt doen en laten op sociale media, en 
hoe je kinderen kunt helpen veilig online te zijn. Bijvoorbeeld als je kind 
online gepest wordt of als je afspraken wilt maken met je kind over 
gamen. Ook mediamatties is hiervoor heel geschikt. Speciaal gemaakt 
voor (groot)ouders en kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Start eerst met 
de quiz, en ga daarna in gesprek én blijf in gesprek. Leuk en leerzaam om 
een kijkje in elkaars digitale wereld te nemen!
Tip van de bieb: twee gratis online lezingen voor ouders
De komende weken heeft de bieb twee mooie gratis online lezingen 
voor ouders. Op woensdagavond 31 maart neemt Denise Bontje ouders 
in het kader van de Media Ukkie Dagen mee in het media aanbod voor 
jonge kinderen. Je krijgt volop praktische tips om een gezond 
mediamenu samen te stellen voor jonge kinderen. Op dinsdagavond 6 
april geeft Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach, informatie en 
tips aan ouders over het tot ontspanning komen van kinderen (en 
zichzelf!). Beide lezingen zijn gratis bij te wonen, ook als je geen lid bent 
van de Bibliotheek.
Tip van de bieb: online voorlezen door lokale auteurs en leren rappen
Op woensdagavond 24 maart leest Hilde van Gompel uit Reusel online 
voor uit haar prentenboek: ‘Ol en het gekke Bultje’. Ook kunnen de 
jonge deelnemers vragen stellen aan de schrijfster van dit grappige 
boek. Gericht op kinderen van 3 tot 6 jaar.
Op dinsdagavond 13 april leest Paul Nijhof uit Maarheeze voor uit zijn 
boek ‘Rapper in Nood’. En… hij zal niet alleen maar voorlezen! Paul kan 
zelf goed rappen en wil ons ook een stukje laten horen. Daarnaast geeft 
hij les over hoe je zelf een rap maakt. Degene die de beste rap instuurt, 
wint een gesigneerde versie van het boek. Gericht op kinderen van 10 
tot 14 jaar.
Op donderdagavond 15 april lezen auteur en Beerzenaar Cees Hoogland 
en illustrator Marianne Smit voor uit hun nieuwe boek Tommie en Lova: 
het corona-bezoek. Een verhaal om corona voor kinderen helder te 
maken. Gericht op kinderen van 4 tot 8 jaar.

http://www.boekenbingo.nl/
http://jufsanne.com/
http://catalogus.bibliotheekdekempen.nl/detail/Annet-Huizing/Het-Pungelhuis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426278208
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice-nieuw/lid-worden.html
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten/
https://veiliginternetten.nl/afspraken-maken-over-gaming/
https://www.mediamatties.nl/onboarding/intro
https://kempen.op-shop.nl/3621/webinar-media-ukkie-dagen-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet/31-03-2021
https://kempen.op-shop.nl/3614/online-lezing-christel-lubse-een-boost-aan-ontspanning/06-04-2021
https://kempen.op-shop.nl/623/online-voorlezen-met-hilde-van-gompel-ol-en-het-gekke-bultje
https://kempen.op-shop.nl/633/online-voorlezen-met-paul-nijhof-rapper-in-nood
https://kempen.op-shop.nl/561/online-voorlezen-met-cees-hoogland-het-corona-bezoek

