
AGENDA

28 SEPTEMBER
INFORMATIEAVOND

1 OKTOBER
8.30- 9.30 UUR
KOFFIEOCHTEND
MET TESSA VAN CJG

5 OKTOBER
STUDIEDAG MET ALLE 
SCHOLEN VAN ONS 
BESTUUR,
ALLE KINDEREN VRIJ.
DAG VAN DE LERAAR

6 OKTOBER
START 
KINDERBOEKENWEEK

7 OKTOBER
KENNISMAKINGS-
GESPREKKEN MET
OUDERS EN LEERKRACHT

12 OKTOBER
KENNISMAKINGS-
GESPREKKEN MET
OUDERS EN LEERKRACHT

20 OKTOBER
8.30- 9.30 UUR
KOFFIEOCHTEND
MET ELISE VAN GGD

22 OKTOBER
AFSLUITING 
KINDERBOEKENWEEK
ALLE KINDEREN
12.00 UUR VRIJ
START HERFSTVAKANTIE

1 NOVEMBER
10.00 UUR 
LUIZENCONTROLE
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Versoepelingen coronamaatregelen op school
Vanaf aanstaande maandag 25 september 2021 vervalt de 
1,5 meter afstandsmaatregel. Dit maakt dat ouders weer 
de school in mogen lopen. Hartstikke fijn dat we u weer 
mogen verwelkomen.

In afstemming met de medezeggenschapsraad hebben we 
besloten goed te kijken hoe we de rust in de school 's 
ochtends kunnen behouden. Daarvoor passen we de 
manier van kinderen wegbrengen aan. We gaan vervolgens 
kijken hoe dit bevalt. Dit bespreken we vervolgens weer in 
de vergadering van de medezeggenschapsraad waarin ook 
ouders vertegenwoordigd zijn om hun mening te geven. 

Ook bespreken we dit met de leerlingenraad. Dan 
besluiten we of we aanpassingen willen doen.

We hebben ervaren dat het voor kinderen heel prettig is 
om in rust binnen te komen. Het is fijn dat de leerkracht 
tijd heeft om ieder kind even te begroeten en zich daar 
volledig op kunnen richten. Kinderen vinden het meestal 
fijn dat er niet allerlei volwassenen in de gangen staan 
waardoor het onoverzichtelijker is en veel geluid.

We hebben ervaren dat kinderen dat kinderen heel goed in 
staat zijn zelf voor hun spullen te zorgen, hun fruit op te 
ruimen, tas en jas in kluisje te doen.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


Jarig

29 september
Jaylinn 
groep 5

2 oktober
Eline
Groep 8
Jur
Groep4

6 oktober
Quinn
Facet

8 oktober
Jailey
Groep 3

Nieuwe leerlingen op 
school:

Saar in groep 1-2 B
Rafaela in groep 1-2 B
Mercedes in groep 1-2 A

We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken na te denken 
wat goed is voor uw kind. Is het nodig iedere dag mee naar 
binnen te lopen?
We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit voor jonge 
kleuters heel fijn is. Het is ook heel goed voor de ontwikkeling 
van kinderen om alleen naar binnen te gaan. Het 
bevordert zelfredzaamheid en zelfstandigheid en brengt dus 
meer rust in de school voor alle kinderen.

Komt u mee naar binnen? U bent welkom!
Houdt u zich aan de volgende regels s.v.p.

• Graag buiten het lokaal blijven voor schooltijd.
• Laat kinderwagens in de hal staan en neem die niet mee 

naar leerplein of gang.
• Graag alleen mededelingen aan de leerkracht doen die echt 

belangrijk zijn voor het goed verlopen van de dag. 
Misschien kan uw kleuter zelf de leerkracht informeren 
over dat iemand anders hem of haar op komt halen? Het is 
in ieder geval goed als kinderen dit leren. Uiteraard kunt u 
zien of uw kind dit (goed) doet.

• Andere zaken graag na schooltijd of via de mail doorgeven.
• Bent u op school en is een van uw andere kinderen ziek? 

Loop dan s.v.p. even naar het lokaal van uw zieke kind en 
geef dit door aan de leerkracht.

• Heeft u één kind op school en is dit kind ziek? Graag even 
bellen tussen 8.00 uur en 8.20 uur 040-2042588 
(schoolnummer)

• Na schooltijd kunnen kinderen evt. iets laten zien in de klas, 
mits leerkracht daar geen afspraak of vergadering heeft.

Zo hopen we dat we het fijne van de afgelopen periode voor 

kinderen kunnen behouden en voor u weer laagdrempeliger 
zijn.
Uiteraard blijft voor volwassenen gelden: bij klachten blijf 
thuis. De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar respecteer 
elkaars ruimte. Toon respect voor elkaar.

De mailadressen van de leerkrachten vindt u op de website:
de Belhamel - Team (obsdebelhamel.nl)

De nieuwe beslisboom (20 september) voor kinderen als 
bijlage meegestuurd in de mail.

Informatieavond
Op 28 september is de informatieavond op school. Alle ouders 
zijn hierbij welkom. Op deze avond hoort u specifieke 
informatie over het onderwijs aan uw kind in dit schooljaar. 
Ook is er gelegenheid andere ouders van de klas van uw kind 
te ontmoeten. Na de afgelopen anderhalf jaar lijkt ons dat ook 
een meerwaarde te hebben. We hopen van ieder kind een 
ouder/ verzorger aanwezig kan zijn. Kunt u echt niet? Laat dit 

s.v.p. dan weten aan de leerkracht.

Ook dit willen we behouden omdat dit 
ten goede komt aan de zelfstandigheid 
van de kinderen.
Om dit te behouden hebben we uw hulp 
nodig:

https://www.obsdebelhamel.nl/pagina/170490/Team


De tijden van de informatieavond op dinsdag 28 september:

• 19.00-20.00 uur:
• Groep 3
• Groep7/8
• Het Facet

• 20.00-20.15 uur gelegenheid om koffie/thee te pakken

• 20.15-21.15 uur:
• Groep 1/2 (inclusief ouders van nieuwe kinderen die nog dit 

kalenderjaar starten)
• Groep 4
• Groep 5/6

We hopen veel ouders te mogen ontmoeten.

Kijkochtenden en koffieochtenden
Gedurende het schooljaar hebben we normaal verschillende kijkochtenden 
en koffieochtenden. Afgelopen tijd kon dit niet in verband met de 
Coronamaatregelen. Nu gaan we dit weer organiseren en hebben we meer 
momenten gepland dan normaal.

Op een Kijkochtend mag u een half uur in de klas van uw kind(eren) kijken. Hierdoor 
kunt u zien hoe het eraan toe gaat in de klas. U mag geen foto's of video's maken. Dit 
is altijd van 8.30 uur tot 9.00 uur. De eerst volgende keer is 8 december.

Op vrijdag 1 oktober is er tussen 8.30 uur en 9.30 uur een koffieochtend met Tessa 
van het CJG en juf Ellen de ondersteuningscoördinator.

Op 20 oktober is er van 8.30 uur tot 9.30 uur een koffieochtend met Elise van de 
GGD (zij heeft zich in de vorige Kattebel aan u voorgesteld) en juf Dieneke, de 
locatiedirecteur.
Beide ochtenden zijn om nader kennis te maken met elkaar en voor ouders onderling 
om elkaar in een gemoedelijke sfeer beter te leren kennen.

Op woensdag 8 december is er een kijkochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur en daarna 
een koffieochtend speciaal voor de ouders/ verzorgers van de kleuters.

Kalender
De Bonte Raaf is momenteel druk bezig om onze kalender in een mooi format te 
gieten. Heel fijn dat zij dit weer belangeloos voor ons doen. Bedankt! Zodra de 
kalender klaar is komt deze op de website te staan.
Ook kunt u die tegen betaling van 5 euro op papier ontvangen (zo komen wij uit de 
kosten voor het printen), zodat u deze thuis op kunt hangen.
Hiervoor levert u in een envelop het strookje in (of u maakt zelf een briefje met 
daarop de gevraagde informatie) met daarbij het geld (wel in een envelop!).
Op school wordt de kalender geprint. We zoeken nog een ouder die Angelique, 
onze vrijwilligster kan helpen met het inbinden van de kalenders op een 
maandagochtend. Kunt u hier iets in betekenen hoor ik dat graag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verzoek schoolkalender op papier:

Naam ……………………………………………………………………………………………
Ouder / verzorger van (naam kind in hoogste groep vermelden s.v.p.)
…..……………………………………………………………………………………….

Groep:………………………………….. wil graag een schoolkalender op papier ontvangen.

Inleveren in een envelop uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021 bij de leerkracht (met de 5 
euro)



Studiemiddag De Belhamel (regulier)
Afgelopen woensdagmiddag hebben we met het team van de reguliere Belhamel stil gestaan 
bij het woordenschatonderwijs. We merken dat we kinderen op school krijgen en hebben 
met een beperkte woordenschat. We doorlopen onder leiding van 
een schoolbegeleidingsdienst dit jaar een traject om nog beter te leren inspelen op 
deze problematiek en daarnaast om (nog) beter af te kunnen stemmen op kinderen 
die Nederlands als tweede taal hebben. Veel stof tot nadenken en we kunnen meteen ermee 
aan de slag. Heel fijn!

Studiedagen Het Facet
Afgelopen maandag en dinsdag was ik met het team van Het Facet in Nijmegen en 
Malden voor twee studiedagen. De eerste dag ging over onze persoonlijke professionele 
ontwikkeling en teamontwikkeling. De tweede dag hebben we uitgebreid stil gestaan bij 
de missie en visie van Het Facet en wat dit voor het hedendaags onderwijs en het 
onderwijs in de toekomst betekent. Het waren inspirerende, goede, gezellige en intense 
dagen. De locatie had een prachtige moestuin waar we ook veel inspiratie hebben 
opgedaan voor onze eigen moestuin.
Na het plaatsen van de kantoorruimtes, gaan we daar concreet mee aan de slag om de 
moestuin te verplaatsen. Ook hiervoor zijn al allerlei plannen ontstaan (uiteraard in 
samenwerking met de moestuincommissie en het complete team).

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur
directie@obsdebelhamel.nl

mailto:directie@obsdebelhamel.nl


Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 
Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om 
boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 
oktober.
Het thema is: "worden wat je wil"
Je kunt alles worden wat je wilt en dromen over later!
In de groepen wordt er aan de hand van boeken over verschillende beroepen 
gepraat maar ook dromen we met de kinderen over later.
We willen de boekenweek op vrijdag 22 oktober afsluiten op een ludieke manier 
en hebben daarbij hulp van ouders nodig om groepjes kinderen te begeleiden.
Verdere info volgt in de volgende Kattebel en/of via de klassenouders.
Kijkt u vast of u tijd heeft of kunt maken?

Bezoek van de burgemeester

Donderdag 23 september kreeg groep 7/8 een bezoekje van de burgemeester van 
Valkenswaard. Dat was niet zomaar. Een nieuw schooljaar betekent immers ook dat 
er een vacature komt voor een nieuwe kinderburgemeester. Burgemeester 
Ederveen vertelde wat de rol van de kinderburgemeester allemaal inhoudt. De 
kinderen kunnen voor maandag 27 september solliciteren naar 
kinderburgemeester@valkenswaard.nl.
Meer informatie over de vacature van kinderburgemeester kunt u vinden 
op https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/ben-jij-de-
nieuwe-kinderburgemeester_97185.html.
Natuurlijk hadden de kinderen ook een heleboel vragen zoals hoe het is om 
burgemeester te zijn en hoe je burgemeester kunt worden. Zelfs op vraag over het 
salaris gaf de burgemeester netjes antwoord. Dat is ook geen geheim, want dat is zo 
gegoogled!
We zullen de gemeente laten weten dat dit bericht vertraagd naar u is gegaan en er 
wellicht nog een aanmelding iets later binnen komt.

mailto:kinderburgemeester@valkenswaard.nl
https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/ben-jij-de-nieuwe-kinderburgemeester_97185.html


NIEUWS UIT GROEP ½ B

Pompom heeft ons gemist in de 
zomervakantie en wij hem natuurlijk 
ook! Juf Elein en juf Monica hebben het 
lokaal gezellig ingericht zodat alle 
kinderen vanaf 6 september weer fijn 
konden komen spelen en leren.

De eerste weken doen we 
vooral veel spelletjes om elkaar 

te leren kennen maar we 
hebben ook al de eerste cijfers 
en letters geleerd. Daarnaast 

zijn er in de klas een hoop 
dingen te vinden die bij 

het thema 'fotograaf' horen 
zoals 

een statief, verkleedkleren en 
we hebben onze 

eigen camera's geknutseld. 
Alvast een mooi bruggetje naar 

de 
komende Kinderboekenweek: 

Worden wat je wil

Groetjes juf Elein en juf Monica



KWINK van de Week: Afgesproken!

Bij een nieuw schooljaar en een nieuwe groep is het van belang om een aantal 
positieve en goed te onthouden groepsafspraken te maken. Daarmee wordt er 
duidelijkheid gegeven voor het komende schooljaar. Groepsafspraken hebben 
een positieve invloed op de sfeer en vormen zo de basis voor een veilige groep. 
Kinderen die begrijpen waarom bepaalde afspraken belangrijk zijn, zullen 
gemotiveerder zijn om zich eraan te houden. In een veilige groep voelen de 
kinderen zich verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken en helpen ze elkaar 
hieraan herinneren.
De komende weken gaan de kinderen samen met elkaar groepsafspraken 
maken!

KWINK BURGERSCHAP: Regels en rechten

Regels zijn nodig, bijvoorbeeld in het verkeer. We hebben afgesproken aan 
welke kant van de weg we rijden, anders wordt het een chaos. Veel regels 
gelden voor iedereen. Die regels worden vastgesteld in wetten. 
In deze les leren de kinderen hoe regels tot stand komen. Ze ontdekken dat 
die regels er ook zijn om hun rechten te beschermen. Ze maken kennis met 
enkele mensen- en kinderrechten en leren dat regels er zijn om rechten van 
henzelf en van anderen te beschermen.



Kijkochtend en koffieochtend
Op vrijdag 1 oktober is er een koffieochtend in de hal waarbij u kennis kunt maken met 
andere ouders en met Tessa Ranzijn, van Centrum Jeugd en Gezin. U kunt bijvoorbeeld 
vragen stellen over allerlei opvoedsituaties. Deze koffieochtend duurt van 8.30 uur tot 
maximaal 9.30 uur. Fijn om u weer in de school te mogen ontmoeten!
Op 20 oktober is er al weer een koffieuurtje. Dan kunt u kennis maken met Elise, 
schoolverpleegkundige van de GGD en haar vragen stellen.
Er volgen nog meer koffieochtenden dit schooljaar, waaronder een speciale ochtend 
voor kleuterouders

ZorgAdviesTeam (ZAT)
Elke maand is er de mogelijkheid om als ouders of verzorgers op school te praten 

met het ZorgAdviesTeam. Ook met bijvoorbeeld kleinere opvoedvragen kunt u terecht.

Dit team bestaat uit:
• de GGD, Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
• het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin
• de leerkracht van uw kind
• de ondersteuningscoördinator van school (OC-er) (juf Ellen Jansbeken)

In de vorige Kattebel heeft Elise de Lange van de GGD zich voorgesteld.
Deze keer stelt Tessa Ranzijn van het CJG zich voor.

Contactpersoon CJG

Beste ouder/verzorger,

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Tessa Ranzijn en ik werk bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Ik ben moeder van 3 jongens, waarvan 2 inmiddels in de basisschool
leeftijd. 
Ik werk nu iets meer dan een jaar bij het CJG in Valkenswaard. Ik ben hierheen verhuisd
vanuit de regio Utrecht. Daar heb ik een aantal jaren binnen de GGZ als kind en
jeugdbehandelaar gewerkt en ik heb ook bij de gemeente gewerkt als
gezinshulpverlener. 
Het komende jaar ben ik betrokken bij De Belhamel voor vragen over opvoeden en
opgroeien. School kan mij vragen stellen om mee te denken, maar als ouders kunnen
jullie dat ook. Het CJG is betrokken bij scholen om zo de zorg zo laagdrempelig en
toegankelijk mogelijk te maken. Het CJG heeft binnen de gemeente Valkenswaard de 
taak om de route naar de zorg voor ouders en scholen te begeleiden, zorg te indiceren
en we bieden zelf ook op laagdrempelige manier begeleidingstrajecten. 
Ik zal af en toe bij een inloopochtend aanwezig zijn en zal ook overleggen in het ZAT-
team zo nodig bijwonen. Verder ben ik beschikbaar voor vragen en zal ik op aanvraag
een gesprek bij wonen.
We komen elkaar vast tegen!



Hoera, we hebben het BrabantsVerkeersVeiligheidslabel weer behaald voor onze school.

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn er in Nederland honderden 

kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het 
leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er 
een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). En met 
het beeldmerk “Seef de Zebra” toont onze school aan dat wij ons inzetten 
voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school.
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Verkeer
Met het vak verkeer leren we de kinderen de noodzakelijke verkeers- en gedragsregels 
aan. Dit doen we met de lessen uit de VVN-verkeersmethode. Leerlingen maken lessen 
uit ‘Stap Vooruit’, ‘Op Voeten en Fietsen’ en groep 7/8 werkt in de ‘Jeugd Verkeerskrant’.
Bij de kleuters begint dat op een speelse wijze op het kleuterplein, terwijl in de latere 
leerjaren steeds meer de nadruk komt te liggen op gedragingen (=sociale redzaamheid) 
en de regels in het verkeer. In groep 7 maken de leerlingen eerst het schriftelijk 
verkeersexamen, gevolgd door een praktische verkeersproef (afname in april/mei).

Veiligheid schoolomgeving
In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid rondom school bekeken. Daaruit zijn de 
volgende afspraken gekomen:
• Kinderen komen zoveel mogelijk lopend naar school. Als dat echt niet lukt komen ze 

op de fiets. Zo blijft er voldoende ruimte in de fietsenstalling.
• De parkeervakken bij de fietsenstalling zijn gereserveerd voor de taxi's.
• Alle ouders die met de auto komen parkeren bij sporthal De Belleman. Daar is veel 

ruimte om te parkeren en het voorkomt onveilige situaties.
• We kunnen met zijn allen ervoor zorgen dat de leerlingen veilig naar school kunnen 

als we ons aan de verkeersregels houden en rekening houden met elkaar.
• Het is belangrijk dat kinderen leren deelnemen aan het verkeer. Dit doen ze op in de 

praktijk door samen met volwassenen zich in het verkeer te bewegen.
Fijn als u ook met uw kind blijft oefenen en verkeerssituaties die zich voordoen met 
uw kind(eren) bespreekt

file://///192.168.20.250/Bonte%20Raaf/00_LopendeZaken_Server/Belhamel/www.bvlbrabant.nl


Groep 7/8, een nieuwe groep in een nieuw lokaal!

Kwink voor een prachtige groep
Groep 7/8 bestaat uit 12 kinderen uit groep 7 en 6 kinderen uit groep 8. In groep 5/6
hebben ze ook bij elkaar gezeten, dus de meeste kinderen zijn geen onbekenden van elkaar.
Dat is ook te zien tijdens het buitenspelen. De kinderen mengen goed onderling. Met
behulp van de methode Kwink hebben we onder de aandacht gebracht waar een goede
groep aan moet voldoen. De kinderen hebben zelf aangegeven wat zij belangrijk vinden om
zich prettig te voelen de groep. Er zijn samen afspraken gemaakt waar we allemaal achter 
staan. 
Van die afspraken hebben we een poster gemaakt. Wanneer er momenten zijn dat er iets
loos is, zal er o.a. gewezen worden op de poster: 'Hé, weet je nog? Dat hebben we 
samen afgesproken en daar houden we ons aan.'

M&M-spel
Het M&M-spel is in de eerste week bijna elke dag ingezet. In groepjes van 4 à 
5 kinderen ging er een bakje rond met de kleine, gekleurde snoepjes. Om 
de beurt pakte een kind blindelings een snoepje. De kleur correspondeerde met een vraag. 
Het kind mocht daar antwoord op geven. Passen mocht natuurlijk ook, 
maar dat kwam niet voor. Na het antwoord verdween het snoepje natuurlijk in 
de mond. Kinderen konden ingaan op de antwoorden. 

Elke dag paste ik de vragen aan. Hieronder ziet u de vragen die ik heb ingezet tijdens de
eerste schooldag.

Groen: Hier ben ik goed in.
Blauw: Dit vond ik het leukste wat ik heb gedaan tijdens de vakantie.
Geel: Hier ben ik echt trots op, daar krijg ik energie van!
Rood: Dit was nieuw voor mij tijdens de vakantie
Bruin: Mijn favoriete eten/gerecht.
Oranje: Deze muziek en/of dit tv-programma vind ik het leukst.

Voorlezen
Voorlezen is ontzettend belangrijk. Op school
en zeker ook thuis. Uw kind is daar zeker niet
te oud voor. Zelf lees ik elke dag voor. Het licht
gaat uit en een lantaarntje gaat aan. Prima
voorleessfeertje dus. Momenteel lees ik het
boek ‘de Grijpgrip’ voor van Paul van Loon. Een

boek met gruwel en humor. Paul van Loon noemt
het grumor. Het voorlezen is steeds weer een
klein feestje en natuurlijk eindig ik weer elke keer
met een cliffhanger. Heel mooi om de reacties te
zien van de kinderen.

Kortom…
We hebben een mooie start gemaakt. Een goed begin is het halve werk. Samen gaan we 
er een prachtig jaar van maken.

Vriendelijke groetjes van groep 7/8 en meester Richard



Ingekomen berichten
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te 
vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De 
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 
Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

