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TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

AGENDA
WOENSDAG 1 DECEMBER
STUDIEDAG
REGULIERE BELHAMEL
KINDEREN BELHAMEL VRIJ
KINDEREN HET FACET LES!!
VRIJDAG 3 DECEMBER
SINTERKLAAS OP SCHOOL
ALLE KINDEREN 12.00 UUR
VRIJ

De pietenkeuken in De Belhal

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Overblijven
Na een periode van overleggen en onzekerheid heb ik in nauw
overleg met de medezeggenschapsraad en ons bestuur
besloten om na de kerstvakantie niet te starten met Kids
Talent als organisatie om het overblijven bij ons op school te
organiseren. Het is te onzeker of alles op tijd geregeld is wat
betreft het vinden van een goede overblijfcoördinator en een
goede organisatie voor u en uw kinderen neer te zetten. Ook
zij hebben te maken met personeelsproblematiek waardoor
het vinden van een goede coördinator lastig is.
Ik vind het belangrijk dat we als school kwaliteit leveren en
duidelijk zijn naar u. Op tijd duidelijk zijn is de afgelopen
weken niet gelukt en dat betreur ik.
Na de kerstvakantie tot de zomervakantie blijven de
schooltijden zoals ze nu zijn.
Alle kinderen mogen tot de zomervakantie gratis overblijven
op school.
Ik hoop van harte dat de overblijfkrachten die nu ons helpen,
dit het komende half jaar willen blijven doen, anders heb ik
een enorm probleem om te voldoen aan de CAO van
het onderwijspersoneel... We waarderen de inzet van deze
overblijfkrachten enorm. Zij doen dit gratis voor de school en
alle ouders!
Gisteravond was de MR-vergadering waarin dit besluit
definitief is genomen, waarna de overblijfkrachten zijn
geïnformeerd. Gelukkig heb ik ondertussen al positieve
geluiden gehoord dat ze veel dit op willen vangen.
In de tijd tussen nu en de zomervakantie gaan we verder met
de voorbereidingen zodat het na de zomervakantie goed
staat. Ik hoop op uw begrip!

ZONDAG 5 DECEMBER
VERJAARDAG SINT
WOENSDAG 8 DECEMBER
AFGELAST!
8.30 UUR-9.00
UUR KIJKOCHTEND VOOR
ALLE OUDERS
9.00 UUR-10.00 UUR
KOFFIEOCHTEND KLEUTEROUDERS
VRIJDAG 10 DECEMBER
LEERLINGENRAAD
KATTEBEL 7

DONDERDAG 23 DECEMBER
ALLE LEERLINGEN 14.00
UUR UIT.
EINDEJAARSVIERING IN DE
VROEGE AVOND GAAT
WAARSCHIJNLIJK NIET DOOR.
DE COMMISSIE INFORMEERT
U NOG!
VRIJDAG 24 DECEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
25 DECEMBER 2021
TOT EN MET 9 JANUARI
2022
KERSTVAKANTIE

JARIG
Nieuwe juf voor groep 3 gevonden
Afgelopen maandagavond is er een sollicitatieronde geweest
voor een leerkracht in groep 3. Juf Nicole is al een paar jaar
vaste vervanger op school en werkt dit jaar op donderdag in
groep 3. Vorige week kwam zij vertellen dat ze kan starten op
de Dick Bruna in Veldhoven (tevens een school van ons
bestuur). Juf Nicole was al lang op zoek naar een vaste plek,
heel fijn voor haar dat ze een school heeft gevonden waar ze
nu drie dagen per week aan de slag kan.
Afgelopen maandag heb ik met de sollicitatiecommissie (een
leerkracht en een ouder uit de medezeggenschapsraad) een
heel fijn gesprek gehad met juf Tanja Jansen.
Na de kerstvakantie start zij als fulltime leerkracht in groep 3.
Juf Tanja heeft vanaf mei 2021 veel ingevallen bij Het Facet en
op andere scholen van ons bestuur. Onlangs heeft juf Tanja
een nieuwe heup gekregen. Vorige week is ze gestart met haar
re-integratietraject op De Belhamel. Vanaf heden zal ze dat in
groep 3 doen, zodat er een goede overdracht mogelijk is met
de huidige leerkrachten. Ik wens juf Tanja een spoedig verder
herstel en heel veel plezier op De Belhamel en in het bijzonder
in groep 3.

Coronamaatregelen
Wat gaat er vanavond gemeld worden op de persconferentie
en wat zijn de gevolgen voor de basisscholen? We weten het
niet. Ook wij moeten als school de persconferentie afwachten.
Ondanks dat het soms heel moeilijk is om alles rond te
krijgen, hoop ik van harte dat de scholen open mogen blijven.
We hebben de impact van de schoolsluiting op kinderen en
ouders en onszelf tijdens een volledige lockdown ervaren en
duimen heel hard dat dat niet nogmaals hoeft.
Zoals ik u van de week al meldde zijn er wel aangescherpte
maatregelen van kracht en is er een nieuwe beslisboom. Ik
hoop dat u deze mail goed gelezen heeft of dit alsnog doet.
Hierbij nogmaals een link naar de beslisboom:
https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep8-boink-ajn-rivm.pdf
We proberen, indien toegestaan, alles dat prioriteit heeft voor
de ontwikkeling van de kinderen door te laten gaan, waarbij
we uiteraard de maatregelen hanteren die gelden.

Later komen op 6 december?
Dat mag... heeft u Sinterklaas gevierd en wilt u uw kind nog
even laten slapen? Om 9.30 uur moeten alle kinderen in de les
zitten. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op school. Er is
dus een ruime inlooptijd deze dag.

Groet juf Dieneke

Schoolfruit
We zijn weer gestart met het schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag. Maar omdat het door de
maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk is om
fruit-ouders binnen te halen, kunnen we dit niet elke dag
goed verzorgen. Zou u daarom in geval van nood toch fruit
aan uw kind mee willen geven?

28 november
Daniël
Groep 4
29 november
Abilash
Groep 7
Amina
Groep 6
5 december
Albines
Groep 6

7 december
Anton
Groep 1-2 A

Nieuwe leerlingen op
school:
Davinia
Groep 1-2 B
Bas
Het Facet A
Niels
Het Facet A

Sinterklaas

Twee weken geleden heeft in De Kattebel gestaan dat we de
Sint graag welkom heten met alle ouders. Maar helaas is dit, i.v.m.
de nieuwe coronamaatregelen, niet mogelijk om dat samen met
ouders te doen.
Er wordt zeker iets voor de kinderen gedaan. Hoe..... dat is nog
een verrassing. Kinderen gaan dus 's morgens gewoon op
de gebruikelijke wijze naar binnen!
De bovenbouw viert surprise in de klas. Zorg ervoor dat de
surprises op donderdag 2 december op school zijn zodat alles
klaargezet kan worden voor het feest op vrijdag.
Mocht uw kind in quarantaine zitten, dan is het belangrijk dat
de surprise die het kind gemaakt heeft op tijd naar school komt. We
maken er een gezellige ochtend van.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij op 3 december.
Groeten van de Sintcommissie

Even voorstellen
Beste ouder en verzorger,
Met veel enthousiasme ben ik begin november begonnen als groepsleerkracht op Het
Facet!
Mijn naam is Ron Roest, getrouwd, drie kinderen … die het huis al hebben verlaten. In
Dommelen, daar woon ik, dichtbij en handig! Begonnen als leraar in het basisonderwijs,
vervolgens werkzaam geweest als schoolcoach, docent Pedagogiek en directeur.
Ruim elf jaar heb ik een eigen praktijk, waar ik individueel leerlingen en studenten
begeleid en coach: vanuit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
De hang naar het werken met leerlingen in een groep, in teamverband, samen met
collega’s en ouders bouwen aan een mooie leeromgeving, dat is het laatste jaar weer een
beetje bij me komen opborrelen. Terug naar zoals ik ooit begonnen ben: van de
onderwijzer met het krijtje naar de moderne leerkracht voor het digibord. In combinatie
met mijn onderwijspraktijk ga ik op De Belhamel deze uitdaging aan op donderdag en
vrijdag.
Nog wat over mezelf: mijn hobby’s zijn fietsvakanties en gitaarspelen: fietsend ‘rivieren
volgen en landschappen achter me laten’. Mijn gitaar, die zal ik regelmatig in de klas laten
horen.
Wellicht ontmoeten we elkaar binnenkort!
Met vriendelijke groet,
(Meester) Ron Roest

NIEUWS UIT GROEP 4
Circuit Sinterklaas
Elke maandag- en dinsdagmiddag werken we een uur aan een circuit. Deze tijd
staat natuurlijk het thema Sinterklaas centraal.
De kinderen bakken pepernoten, verven een kleurrijke piet, maken een
sint/piet van wasco, spelen spelletjes op een Chromebook, bouwen een
stoomboot en werken in een werkboekje.

Tafels oefenen
We hebben bij rekenen al de tafel van 1,2, 5 en 10 geleerd. Ook hebben wij
al verschillende diploma's gehaald op www.tafeldiploma.nl
Voor elke tafel die we hebben behaald krijgen we een diploma mee naar huis!
Fijn als kinderen thuis ook de tafels met u oefenen. Heel belangrijk om straks vlot te
kunnen rekenen! Dit kunt u bijvoorbeeld trainen met een bal. U zegt de som en gooit
vervolgens de bal. Bij het vangen geeft uw kind het antwoord. Was het fout? Dan komt
deze som uiteraard nog vaker terug. Eerst oefent u een tafel los en daarna ook tafels door
elkaar. Ook de tafels die al behaald zijn voor het tafeldiploma blijven herhalen.

KWINK van de Week: Gebruik je
kwaliteiten!
Weten wat je kwaliteiten zijn, betekent dat je
weet waar je goed in bent. En dat geeft
zelfvertrouwen! Dat waar je goed in bent, is vaak
leuk om te doen. Als je goed bent in helpen, help
je ook graag. Als je goed weet wat jouw
kwaliteiten zijn, kun je die ook gaan inzetten
binnen jouw groep. Dan heeft iedereen er wat
aan! In deze lessen gaan de kinderen ontdekken
wat hun kwaliteiten zijn en wat ze daarmee
kunnen doen binnen de groep.

Schaken op De Belhamel
De leerlingenraad heeft het er vaak over gehad om schaken op school in te
voeren. Helaas zat steeds één of andere lockdown in de weg. Maar 19 november was
het eindelijk zover: Het eerste schaakuurtje op vrijdagmiddag. De leerlingenraad had de
schaakborden klaargezet en gecontroleerd of er genoeg schaakstukken waren. Kinderen
met enige schaakervaring gingen tegenover kinderen zitten die nog nooit hadden
geschaakt. Ze vertelden wat de eigenschappen waren van de schaakstukken en al vlug
waren de kinderen een potje aan het schaken. Al doende werden de eerste beginselen
van het schaken aan elkaar geleerd. Er was een prima schaaksfeertje. De leerlingenraad
deed veel ervaringen op bij het organiseren van dit schaakuurtje. Die zullen ze vast en
zeker inzetten voor het tweede schaakuurtje. Dat zal zijn op vrijdag 17 december van
13.45u tot 14.45u. Er heeft zich al een ouder beschikbaar gesteld om de schaakuurtjes te
begeleiden. Heeft u enige kennis van schaken en heeft u ook interesse om kinderen te
begeleiden tijdens de schaakuurtjes? Dan kunt u zich bij mij aanmelden
via richardvandenhurk@rbobdekempen.nl

Met vriendelijke groet,
Meester Richard van den Hurk (leerkracht groep 7/8)

Rommel Piet is weer op school geweest!
Wat een rommel heeft hij er weer van gemaakt. Maar gelukkig heeft hij voor
alle kinderen een lekkere mandarijn en een leuk cadeautje in de schoen
gestopt.

Samenvatting MR vergadering van 30-09-2021
In de herfstvakantie wordt er een begin gemaakt met het bouwen van de units. Hierin
komen drie kantoren. De bomen worden gerooid. In de hal komen glazen wanden bij de
keuken met een deur waardoor en teamkamer gerealiseerd wordt. De constructie
wordt nog nader bekeken i.v.m. bevestiging aan het plafond.
De nieuwe unit voor het kantoor is ondertussen geplaatst en in gebruik genomen.

De oudervereniging heeft voorgesteld dat de ouderbijdrage hetzelfde blijft. De
oudergelederen van de MR stemmen hiermee in.
Het schoolreisje zal plaatsvinden op 7 juli.
Bij de poort van het schoolplein is regelmatig een opstopping. We zullen aandacht
vragen voor dit probleem in De Kattebel.
De informatieavonden zijn goed bezocht, fijn dat dit weer kon.
Ouders kunnen tot de herfstvakantie niet volledig de school in. Na de herfstvakantie is
dit anders, maar gekeken moet worden naar de maatregelen die mogelijk veranderen.
Gelukkig kunnen de uitstapjes excursies weer en daar zijn we allemaal blij mee.
Vanuit de NPO gelden is er o.a. een studie voor de leerkrachten gestart met betrekking
tot woordenschatonderwijs en NT2 onderwijs. NT2 betekent kinderen die Nederlands
als tweede taal hebben. Ook is Puk van Hout enthousiast begonnen aan de
muzieklessen die ze verzorgt voor de hele school. Dit hebben we kunnen realiseren
vanuit de NPO gelden.

Er ligt een voorstel om de musical van groep 8 voortaan op school te doen in
De Belhal i.p.v. in De Belleman. Wanneer de musical gehouden wordt in de eigen school
nemen kinderen echt afscheid van hun school. Ook praktisch heeft dit een meerwaarde:
kinderen oefenen op de plek waar ze ook hun musical voor publiek houden. Dit verlaagt
het stressniveau op de dag van de uitvoering. De afscheidsavond is meer een geheel
omdat er niet tussendoor een theaterzaal opgeruimd hoeft te worden (wat doorgaans
een uur tijd kostte van ouders en teamleden). We vinden het wel belangrijk dat
kinderen ook grootouders en broertjes/ zusjes uit kunnen nodigen. We zorgen dat dit
mogelijk is net als afgelopen jaar. Elk kind krijgt een aantal plaatsen dat het mag
verdelen. Meerwaarde is dat het makkelijker op te ruimen is. De kinderen kunnen veel
vaker oefenen op het podium en we vinden het knusser. De MR stemt in met dit
voorstel.
Dit jaar zal groep 8 van De Belhamel en Het Facet de musical verzorgen en groep 7
zal ondersteunen met de liedjes.
Op de laatste schooldag lag voor alle groepen de nadruk op het afscheid van groep 8.
Leerkrachten hebben aangegeven een moment te missen aan het einde met hun eigen
klas. Het afscheid van groep 8 is lastig te plannen qua tijd waardoor de vakantie de
afgelopen twee jaren 10 minuten te vroeg begon en nog niet alle ouders er waren om
hun kind op te halen en leerkrachten moeilijk overzicht konden houden omdat ouders
afscheid komen nemen.
De MR heeft ingestemd met de volgende aanpassing:
Groep 8 zal voortaan om 10:30u uitgezwaaid worden op de laatste schooldag en om
11:45u zwaaien we de andere kinderen uit.
Ook hebben we het gehad over het nieuwe overblijven dat mogelijk verzorgt gaat
worden door Kids Talent. Er gaan gesprekken plaatsvinden met deze organisatie, Pauline
vd Berg zal hier namens de oudergelederen aan deelnemen.

Volgende vergadering MR: donderdag 25 november.
MvG Helen Sweere

