
AGENDA

MAANDAG 5 APRIL
2E PAASDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 12 APRIL
START RAMADAN

VRIJDAG 16 APRIL
KATTEBEL 15

VRIJDAG 23 APRIL
KONINGSSPELEN
ALLE KINDEREN 
12.00 UUR VRIJ

DINSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

WOENSDAG 28 APRIL 
T/M VRIJDAG 30 APRIL
GROEP 1 T/M 4 VRIJ

VRIJDAG 30 APRIL
12.00 UUR
GROEP 5 T/M 7 VRIJ

3 MEI T/M 14 MEI
MEIVAKANTIE
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 24 MEI
2E PINKSTERDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
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Babynieuws!
Juf Fieke en juf Anouk zijn onlangs allebei bevallen. 
Juf Fieke en Perry hebben op 20 maart een zoon, 
Levi, gekregen.
Op 27 maart werd Puck, dochter van juf Anouk en 
Marc geboren!
Namens de hele schoolgemeenschap feliciteer ik ze 
hartelijk en wens ze heel veel geluk toe!

Eindtoets en kamp groep 8
Landelijk is besloten dat de eindtoets van groep 8 
niet door gaat op de geplande dagen.
Ook de drie dagen van het kamp in Luyksgestel van 
de schoolverlaters op 28 april tot en met 30 april 
gaan niet door zoals gepland . Op de studiedag van 2 
april beraden we ons als team op een 
alternatief voor de schoolverlaters en nieuwe data 
voor de Eindtoets. We houden de ouders van de 
schoolverlaters op de hoogte!

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

27 maart
Iris
Groep 8

2 april
Vienna
Groep 1-2A

3 april
Marie
Facet OB

5 april
Eva
Groep 1-2 A
Niene
Facet BB

9 april
Kyran
Groep 3

Traktatiebeleid
Vanuit de Leerlingenraad kwam de vraag of er weer 
getrakteerd mocht worden. In de laatste update van het 
protocol voor basisscholen is stilzwijgend het 
traktatiebeleid eruit gehaald. Hierop heb ik contact 
opgenomen met de GGD en gevraagd wat de stand van 
zaken nu is. De GGD heeft aangegeven dat alleen 
voorverpakte traktaties momenteel gewenst zijn i.v.m. 
de coronamaatregelen. Aan de andere kant zorgt dit 
voor meer ongezonde traktaties, geeft de GGD aan. 
Daarop is er overleg geweest in 
de Medezeggenschapsraad en in het team. Er 
mag vanaf 1 april weer getrakteerd worden (dus alleen 
verpakte traktaties i.v.m. Covid-19 maatregelen). Dit is 
tijdelijk. Na de beperkingen willen we samen met de 
commissie ‘Gezonde school’ duidelijke afspraken maken 
over het traktatiebeleid.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Bedankt!
Zoals in de vorige Kattebel al aangekondigd was zit ik 
40 jaar in het onderwijs. Zondags werd ik al verrast 
met een zeer uitgebreid ontbijt en daarna kreeg ik 
een filmpje waar alle groepen een liedje lieten horen. 
Sommigen hadden zelfs uitgezocht wat er 40 jaar 
geleden allemaal gebeurde. Het is ook een hele tijd. 
Er zijn ook wel wat dingen veranderd. Met name de 
laatste jaren door alle digitale middelen. Toch voelt 
het niet dat ik al zo'n lange tijd aan het werk ben. In 
het onderwijs is iedere dag anders. En kinderen 
houden je jong. Maandag 22 maart was een dag vol 
verrassingen. Buiten aan het hek hingen de slingers al. 
De school was versierd met allerlei foto's van mij. Ik 
kreeg allerlei gezellige kaartjes, briefjes, bloemen en 
cadeautjes. Na school kwamen collega's een voor een 
op audiëntie (i.v.m. de corona maatregelen) en 
hebben we nog oude verhalen opgehaald onder het 
genot van een kopje koffie en een stukje lekkere 
taart.



Voorjaarsactiviteit

Donderdag hebben alle kinderen een ei versierd. Iedere groep 
mocht één voor één gaan kijken in de Belhal hoe mooi ze waren 
geworden.



En de winnaars waren

En dan was het ook nog 1 april

Met invalmeester Paul bij het Facet, een Cito gym van juf Ilse en 
een kleurplaat voor luie mensen. En heeft u al digitaal laten 
controleren of u hoofdluis heeft???



NIEUWS UIT GROEP 7/8

Allereerst het grootste en mooiste nieuws. 
Juf Anouk heeft op 27 maart een pracht van 
een baby gekregen, een meisje en ze heet … 
Puck. Niemand van de kinderen heeft 
uiteindelijk de naam geraden, maar daar zijn 
we niks minder blij om. Juf Anouk moet 
natuurlijk eerst goed herstellen van de 
bevalling, maar we kunnen niet wachten op 
het moment dat juf Anouk met Puck een 
bezoekje in de klas komt brengen. We tellen 
de dagen af…

Fietskeuring
De afgelopen weken zijn we in groep 7/8 volop in de weer met verkeer. Het 
theoretisch examen is inmiddels achter de rug en de fietsen zijn gekeurd 
door de medewerkers van VVN-Valkenswaard. Gelukkig waren de meeste 
fietsen dik in orde. Enkele fietsen hebben nog een beetje aandacht nodig 
bijvoorbeeld bij de handvatten of achterrem. Of de ketting zat te los. 
Gelukkig kan dit allemaal makkelijk verholpen worden zodat iedereen op 
een veilige fiets de praktische verkeersproef op dinsdag 13 april kan 
afleggen.

Geschiedenis: de Romeinen
We zijn bijna rond met het thema over de Romeinen. Hoewel de kinderen 
al vaker met dit thema hebben gewerkt zijn ze toch weer veel nieuwe 
dingen te weten gekomen. Lees maar wat Igor en Keamon hebben 
geschreven:
De Romeinen
Wist je dat de Romeinse tijd duurde van 3000 voor Chr tot 476 na Chr?
Rome is ontstaan uit een klein dorpje langs de rivier de Tiber. De 
Romeinen spraken Latijns. De Romeinen hadden een sterk leger met de 
beste vechttactieken. Ze veroverden veel landen en hun rijk werd erg 
groot. Wist je dat de Romeinen wanneer ze marcheerden 30 kilo moesten 
dragen? De 30 kilo bestond uit hun schild, wapens, harnas, helm, water, 
dolk potten en pannen.



Wist je dat de Romeinen Nederland voor de helft hadden veroverd van 
de Germanen? Dat was in het Zuiden tot aan de Rijn. Wist je dat de 
grens bewaakt werd door forten? Die werden Castellum genoemd. 
De Romeinen en Germanen vochten vaak maar ze ze handelden ook samen.
De eerste keizer van Rome was keizer Augustus maar heette eerst Octavius. 
Dat was 31 voor Christus.Hij was de neef van Julius Ceasar. Wist je dat 
Keizer Nero knettergek was en levende mensen als fakkel gebruikte tijdens 
zijn tuinfeestjes?
Wist je dat de Romeinen veel van de Grieken hadden ‘gejat’ 
bijvoorbeeld de pilaren van hun gebouwen en de goden? Maar de 
Romeinen waren toch heel goede bouwers. Ze gebruikten veel bogen in de 
gebouwen. Er zijn nog veel Romeinse ruïnes over.
De Romeinen organiseerden gevechten in het Colosseum. De mensen die er 
vochten waren gladiatoren en zij moesten vechten tegen 
andere gladiatoren of tegen wilde dieren, zoals tijgers en leeuwen. De 
Romeinen hadden de dieren ook nog verhongerd.
Wist je dat de Romeinen samen naar de wc gingen. Dat waren latrines 
en daar zaten ze samen te poepen. Ze veegden hun billen af met een 
soort spons aan een stokje.
Igor en Keamon

Knikkerbaangekte
Al weken zijn de kinderen bezig met de knikkerbaan. Handvaardigheid, 
creativiteit en techniek komen hier mooi samen. Het is natuurlijk een 
uitdaging om de knikker zo lang mogelijk te laten rollen. Ook belangrijk 
was dat de kinderen een thema bedachten voor hun knikkerbaan. Dit 
hebben ze erover te vertellen:
We begonnen eerst met tekenen en de dingen bedenken wat we 
allemaal gingen maken. Uiteindelijk hadden we het thema ‘natuur en 
kamp’. We hebben ook een minivijver gemaakt. We zijn nog niet 
toegekomen aan de banen. We hebben al mini-tentjes gemaakt en voor 
de rest hebben we nog niet echt iets.
Groetjes Axel, Sam en Faye



We maken knikkerbanen op school in groep 7/8. Ik maak een 
knikkerbaan met Damian. Je mag zelf een thema kiezen. Damian en 
ik hebben gekozen voor het thema ‘voetbal’.Je mag de knikkerbaan 
zo hoog mogelijk maken als je wilt. Je hebt verschillende 
technieken nodig om de knikkerbaan te maken. De meester heeft 
ons laten zien hoe je de dingen moet maken die je nodig hebt voor 
de knikkerbaan. De bochten vind ik het lastigste om te maken en 
van die rondjes waar de knikker in ronddraait. Wij willen ook 
verschillende dingen van voetbal maken in verschillende 
verdiepingen. Ik vind het een superleuk idee van de meester om 
knikkerbanen te maken. Ik vind dat je er veel van leert.
Gr. Brianne

We moesten een knikkerbaan maken. We hadden nog wel eerst 
een thema nodig. We waren met een groepje van drie. Het thema 
is ‘donuts’ geworden. Inia ging de basis maken voor de baan en de 
dingen die je nodig hebt. Anouk ging alles vastplakken. Sabrina ging 
donuts tekenen en inkleuren. Dat was het dan.
Groetjes Inia en Anouk

Vier weken geleden zijn wij in groep 7/8 begonnen met de knikkerbaan. 
Het was een leuke opdracht. Iedereen bedacht een thema en maakte in 
een groepje een knikkerbaan. Ons thema is bijvoorbeeld de ruimte. Je 
kan je creativiteit gebruiken bij deze opdracht. Soms heb je een goed 
idee, maar is de uitwerking wel wat minder mooi. Je leert dan om een 
oplossing te vinden.
Betiel en Eline

Gymmen en spel bij de Dommel
Helaas was het vaak niet mogelijk om te gymmen in de gymzaal. 
Gelukkig kregen we van enkele kinderen de tip om naar het speeltuintje 
bij de Dommel te gaan. Wat een fijne plek is dat. Dit vertelt Iris erover: 
De Dommel,

Hallo iedereen die dit leest. We hebben soms gym bij de Wedert. Als we 
geen gym hebben gaan in plaats daarvan naar de Dommel op dinsdag of 
maandag en op donderdag. Bij de Dommel is een speeltuin. De meeste 
kinderen vermaken zich nog steeds. Er zijn schommels, een glijbaan en 
zelfs hutten. Er is een brug en er is een mooie plek om te wandelen. We 
nemen ook spullen mee zoals ballen en steppen. Er waren mensen die 
met blote voeten in de sneeuw liepen maar… dat ging niet zo goed. Je 
kan er echt veel doen. Je mag ook bij de Dommel lezen of tekenen.
Dit was het. Groetjes van Iris



De grote rekendag
Woensdag 24 maart hebben de kinderen bijna de hele ochtend gerekend. 
Niet zomaar uit een boekje. Het was immers de grote rekendag en dan 
wordt er op een veel andere manier gerekend. Dit jaar gingen de kinderen 
uitzoeken hoe de hoofdfiguur Camille op bezoek kon gaan bij haar vriendje 
Emile. Natuurlijk had Emile daar een groot raadsel van gemaakt, want voor 
Camille was het niet bekend waar Emile nu eigenlijk woont. D.m.v. 
aanwijzingen, puzzels, logisch beredeneren en vooral overleg is het dan 
toch gelukt om erachter te komen waar Camille Emile kon ontmoeten.
Dit rekenprobleem bestond uit 4 delen en elk deel werd na een half 
uur geëvalueerd. Zo kwamen de kinderen steeds dichter bij de oplossing 
van het probleem. Het had eigenlijk wel weg van een soort escaperoom.

Nieuws uit de Leerlingenraad

Trakteren
Damian heeft in de leerlingenraad gevraagd of we weer mogen 
trakteren, want op andere scholen mocht het wel. Juf Pauline heeft het 
in het team besproken en in de MR en we hebben het antwoord: vanaf 
1 april mogen we weer trakteren, maar het moet wel verpakt zijn.
Deze traktatieafspraak is alleen in Coronatijd. Daarna wordt er met de 
Gezonde school commissie besproken welk traktatiebeleid bij de 
Gezonde school past.

Damian, Sabrina



Notulen 26 maart 2021

Aanwezig: Iris, Damian, Sam, Kjell, Jolijn, Sabrina, Ruby, juf Pauline, Lotte 
(notulist)

Bedankt Iris voor het maken van de vorige notulen.
Bespreekpunten:
• Afspraken uit vorige vergadering. Heeft ieder zijn taken gedaan?
• Trakteren op school:
Vanaf 1 April mogen we weer verpakt trakteren. Damian en Sabrina gaan 
een stukje schrijven voor de Kattebel over het trakteren op school.
• Schaken
De school heeft schaakborden gekregen voor een schaak competitie op 
school. Iedereen gaat in zijn eigen klas vragen wie er willen schaken.
• Tevredenheidspeiling leerlingen
Uit de Leerlingen Tevredenheidspeiling (LTP) komt naar voren dat de 
leerlingen in het algemeen heel tevreden zijn. Ze geven waarderen de 
school met het cijfer: 8,57. De leerlingen zijn vooral tevreden over de 
groep, de leerkrachten en de sociale veiligheid).
Er zijn ook verbeterpunten die we in de Leerlingenraad besproken 
hebben:
• Waardering rekenen en taal (De Belhamel 6.2, Het Facet 4.6) Sommige 

kinderen vinden rekenen en taal niet aantrekkelijk dus gaan ze 
anderen afleiden en sommigen vinden het ook heel erg stom dat je bij 
rekenen heel veel herhaling hebt dus misschien iets meer 
rekenspelletjes en taalspelletjes. Meer boeken in de bieb. Vaker strips 
mogen lezen met lezen nu is het alleen op vrijdag maar we willen 
vaker een stripboek mogen lezen.

• wc schoner
De w.c.’s zijn vaak heel vies. Een idee is een lijst ophangen en daar je naam 
opschrijven als je geweest bent. Niet alle leden van de Leerlingenraad 
vinden dat een goed idee, omdat er leerlingenzijn die hun naam niet 
opschrijven.
Een ander idee is de w.c.’s vaker schoonmaken op een dag. Juf Pauline 
bespreekt dit in het team.

De volgende punten worden i.v.m. de tijd doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.

• schoolplein wensen en gebruik fietsenhok
• knikkerpotje kapot
• gebruik schoolboeken
• kluisjes groter
• planten in school en op schoolplein
• Rondvraag



Woensdag 24 maart De grote Rekendag

Groep 1 / 2 B
We kwamen op school en gingen op onze plaats in de bus zitten, bijna klaar 
voor de grote rekenreis. Eerst ons koffer inpakken. De spullen lagen in de klas 
verspreid en elk kind ging iets pakken en in het koffer stoppen. Wij waren zo 
slim om de lucht uit de strandbal en de zwembandjes te halen. Ziezo alles zat 
erin. De bus kon vertrekken. Ondertussen zongen wij het liedje over de 
wielen van de bus. We luisterden naar het liedjes waarin in veel talen geteld 
werd tot drie. Na de PowerPoint over de landen gingen wij zelf aan het werk. 
Wij gingen in vier groepen op reis naar vier landen. In Italië maakten wij een 
pizza. Het beleg moesten we eerlijk delen. In Nederland legden we de vlag 
steeds anders met papier en kleurden we daarna de vlag op ons 
blaadje. Rood, wit blauw. Blauw, wit, rood en zo verzonnen we verder. In 
Egypte bouwden wij een piramide van volle w.c. rollen. In Afrika gingen wij 
op safari en telden en schreven wij de route op. De pizza maken en de 
piramide bouwen vonden wij het leukst vandaag.



KWINK VAN DE WEEK: POSITIEF COMMUNICEREN
Op school werken kinderen elke dag samen en leren ze samen te werken in 
groepen. Samenwerken is een ingewikkeld proces waarbij veel dingen 
tegelijk gebeuren. Het vereist sociale vaardigheden zoals luisteren naar 
elkaar en rekening houden met de ander. 
Kinderen die positief kunnen communiceren tijdens het samenwerken 
hebben aandacht voor de ander, respecteren elkaar en helpen elkaar als 
het nodig is. Zo dragen ze bij aan een positieve sfeer en een veilige groep. 
Een veilige groep die zó belangrijk is voor kinderen om zich optimaal te 
ontwikkelen.
In de kwinklessen maken we kennis met Condor. Condor zweeft hoog in de 
lucht en kan afstand nemen van de situatie. De kinderen leren om – net als 
Condor - de volgende stappen te volgen om positief te communiceren:
• Neem afstand en denk na voordat je spreekt
• Benoem wat er gebeurt
• Blijf vriendelijk
• Houd rekening met de gevoelens van de ander



Gymlessen

Na Pasen mogen we weer in gymzaal de Belleman.
We kunnen ook weer gebruik maken van de kleedlokalen.

Ingekomen stukken

Hoe maak je opvoeden makkelijker en leuker?
Van 12 t/m 16 april is het de Week van het Jonge Kind (0-6 jaar). Tijdens deze week wordt 
aandacht gevraagd voor de zo belangrijke eerste jaren van je kind.
Ieder kind is uniek, daarom is er ook niet één manier van opvoeden. Maar dat maakt het 
niet eenvoudiger. Hoe pak je dat als ouder aan? Hoe ga je om met negatief gedrag? Hoe 
voorkom je dat je alleen nog maar aan het mopperen bent? Hoe kan je belonen en straffen 
inzetten?

Ter gelegenheid van de Week van het Jonge Kind organiseren CJG Valkenswaard en de GGD 
Brabant-Zuidoost een online en interactieve informatieavond ‘Positief opvoeden’. Aan de 
hand van stellingen en praktische tips gaan we met je in gesprek over de opvoeding van en 
omgang met je kind.

Het doel van deze avond is om opvoeden makkelijker en leuker te maken door alledaagse 
strubbelingen te bespreken. We hopen dat we je als ouder zo op weg kunnen helpen, zodat 
jij je kind goed op weg helpt. Hierdoor wordt jouw gezin een omgeving waarin je kind kan 
opgroeien en zich ontwikkelen tot een gelukkig en sterk individu.

Heb je kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud? En ben je geïnteresseerd in de online 
informatieavond ‘Positief opvoeden’? Meld je dan gratis aan via het onderstaande 
formulier. Voorafgaand aan de ouderavond ontvang je een aanmeldlink waarmee je kan 
inloggen.

Wanneer: Dinsdagavond 13 april 2021
Hoe laat: Van 19:45 tot 21:00
Voor wie: Ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar

Aanmelden kan via https://lnkd.in/dhJa2zT

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FdhJa2zT&data=04%7C01%7Cdienekeberends%40rbobdekempen.nl%7Cff94c935a79f4e76859708d8f5bbf0c0%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637529537154328308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DFFdZuO8McSvADu65d8n5Q2TWauQRhkljbPP6K%2BujcM%3D&reserved=0

