
AGENDA

WOENSDAG
24 FEBRUARI
KLEURENDAG, KOM 
GEKLEED IN ÉÉN KLEUR

DONDERDAG 24 
FEBRUARI
GEKKE HARENDAG

VRIJDAG 25 FEBRUARI
CARNAVALSVIERING
ALLE LEERLINGEN 
12.00 UUR VRIJ

28 FEBRUARI T/M 
4 MAART
VOORJAARSVAKANTIE

MAANDAG 7 MAART
LUIZENCONTROLE

WOENSDAG 9 MAART
FILMVOORSTELLING
(KUNSTWEKEN)
GROEP 1-2
NAAR DE HOFNAR

VRIJDAG 11 MAART
WORKSHOP VLOGGEN
(KUNSTWEKEN)
GROEP 7-8

MAANDAG 14 MAART
OUDERAVOND FACET
TALENTONTWIKKELING
Start 19.00 uur 
Meer info volgt 
t.z.t. aan ouders 
van Facetleerlingen via 
de mail.
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Het lijkt iets rustiger te worden qua aantal besmettingen 
onder de kinderen. Hopelijk hebben we het ergste achter 
de rug. De meeste besmettingen hebben we momenteel 
in groep 5/6, waar voorheen minder besmettingen waren. 
Voor de rest zijn het vooral enkele leerlingen.
Op school zijn ook zelftesten beschikbaar voor kinderen 
van groep 6 t/m 8 en voor ouders die hun kind willen 
testen en die minder te besteden hebben of waarbij het 
handig is nog even voor schooltijd een test te doen bij 
een kind. U kunt zich hiervoor melden bij de leerkracht of 
na 1 maart bij de conciërge, meneer John. We bestellen 
deze extra, dus schroom niet!

De oudergesprekken zijn weer geweest en u heeft het 
rapport van uw kind ontvangen. Wanneer alle toetsen zijn 
afgerond zetten we op schoolniveau alle resultaten op 
een rij en analyseren we wat deze resultaten ons zeggen 
en welke interventies goed zijn om in te zetten.

De afgelopen periode hebben we in de eerste pauze de 
groep in tweeën gesplitst en gingen niet alle groepen 
tegelijk naar buiten. Dit is ons heel goed bevallen. Er is 
meer rust op het plein en kinderen komen beter tot spel. 
Dit heeft wel gevolgen voor het aantal leerkrachten dat in 
de ochtend geen pauze heeft.

Meester Richard van groep 7/8 is als cowboy op bezoek bij 
de kleuters.
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JARIG

19 februari
Nina
Groep 7

21 februari
Jack
Groep 3

22 februari
Zoë
Groep 4

3 maart
Luce
Groep 1-2 A
Francesco

Groep 8
Siep
Facet B

5 maart
Ishana
Groep 5
Maurick
Facet A

10 maart 
Doortje
Facet B

13 maart
Jazmyn
Groep 3
Julia
Facet B

In de middagpauze gaan we dit nu ook doen. 
De overblijfkrachten blijven langer buiten, waardoor de groep 
op het grote plein gesplitst wordt. De ene groep eet (en doet 

iets) binnen en de andere groep speelt buiten. Daarna 
draaien we dit om. Ook bij de kleuters gebeurt dit op deze 
manier. De leerkrachten hebben hierdoor iets korter pauze 
maar voor de kinderen is het erg prettig.
Ontzettend fijn dat de overblijfkrachten geheel belangeloos 
hier aan mee wilden werken! Dank jullie wel!

Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie
Vanaf aanstaande vrijdag zijn er in Nederland flinke 
versoepelingen van de coronamaatregelen, zo heeft het 
kabinet vandaag besloten. Deze versoepelingen hebben ook 
aanzienlijke gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. 
Zo zijn vanaf vrijdag 18 februari geen looproutes en 
cohorteringen (bubbels) meer nodig.
Ouders zijn dan ook weer welkom in de school. U mag uw 
kind dus weer naar binnen brengen. Komende week nog met 
een mondkapje op en met behoudt van 1,5 meter afstand tot 
anderen. Daarna vervalt deze regel voor het onderwijs. 
Kleuters zijn de afgelopen maanden zelfstandig geworden wat 
betreft het opruimen van hun spullen en iets doorgeven aan 

de juf. Let er alstublieft op dat u dit als ouder / verzorger in 
stand houdt! Laat kinderen dit zelf doen, ook al bent u er 
wellicht weer bij. Kinderwagens zet u in de hal en niet in de 
gang. Geef alstublieft kinderen de ruimte! De rust en de 
aandacht van de leerkracht voor de kinderen bij de start van 
de dag was de afgelopen maanden voor kinderen (en 
leerkrachten) heel fijn, dat behouden we graag in het belang 
van de kinderen.

Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per 18 februari 

ingekort van zeven naar vijf dagen en het quarantaine-advies 
van veertien naar tien dagen. Dit kan hopelijk de druk op het 
tekort aan leerkrachten ten gevolge van quarantaine mogelijk 
enigszins verlichten. Want met het hoge aantal besmettingen, 
zal de uitval van leerkrachten ook hoog blijven. De 

onderbreking door de voorjaarsvakantie geeft hopelijk weer 
wat lucht hierin.

Naast de versoepelingen die deze week al ingaan, geldt er 
vanaf 25 februari geen dringend advies meer voor het gebruik 

van mondkapjes in de school en geldt de anderhalve meter 
maatregel niet langer.
De 28 wekenregeling voor zwangere leerkrachten blijft van 
kracht. En voor het leerlingenvervoer, voor kinderen van Het 
Facet, gelden dezelfde maatregelen als in het openbaar 
vervoer. Daar blijven de regels zoals die nu zijn. Zo blijft het 
daar verplicht om een mondkapje te dragen.

Tot slot wens ik u alvast een fijne carnavalsweek toe!

Vriendelijke groet,
Juf Dieneke



Carnaval
We starten woensdag 23 februari al.
De kinderen mogen dan in één kleur naar school mogen komen. 
Dat wil zeggen dat je hele outfit dezelfde kleur heeft,
je mag zelf de kleur bepalen.

Op donderdag 24 februari is het GEKKE harendag.
Dus doe lekker raar met je haar!

Op vrijdag 25 februari zetten we weer een leuk programma in elkaar om 
feest te vieren. Die dag mogen alle kinderen verkleed naar school komen.

In iedere groep worden dan spelletjes en andere activiteiten gedaan.

Verdere informatie die belangrijk is voor deze ochtend van 25 februari:
 De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen.
 Alle kinderen mogen verkleed op school komen.
 Neem geen pistolen, zwaarden, confetti, spuitserpetines fee-stokjes enz. 

mee. Deze kunnen kapot gaan of zoek raken.
 Om 12:00 uur zijn alle kinderen vrij en start ook meteen 

de voorjaarsvakantie.

Oproep aanhanger groenafval
Onlangs deden we een oproepje of er iemand een aanhanger en tijd heeft 

om op een vrijdag mee te helpen het bladafval (10 kuub) af te voeren. Hierop 
hebben we helaas geen reactie ontvangen. Mocht u hierin alsnog iets kunnen 
betekenen, wilt u dan een mailtje sturen naar directie@obsdebelhamel.nl. 
Dan wordt uw mailtje doorgestuurd naar de ouder die dit initiatief heeft 
genomen maar geen aanhanger heeft.
Alvast bedankt.

mailto:directie@obsdebelhamel.nl


NIEUWS UIT GROEP FACET B / C

Digitale rondleiding Philips museum

Door Siep en Pleun

Verslag rondleiding Philips museum.

Op woensdag 2 februari kregen wij online 
een rondleiding door het Philips museum.

Het was leuk omdat je op plekken kon kijken waar je normaal niet mag komen.
Het was een goede oefening voor het museum om te kijken of het werkte om 
online een rondleiding te geven.

De rondleiding ging goed omdat de gids alles goed uitlegde en goed liet zien.
Het voordeel was ook dat je vragen bij sommige stukjes had bv. wie was de 
oprichter van het Philips museum.

Je kreeg een blad waar je de antwoorden op de vragen op kon schrijven, maar er
was ook een prijs vraag: een foto met al het personeel de vraag was hoeveel
mensen waren het wie er het dichtste bij zat kreeg een gratis kaartje voor het 
Philips museum. De rondleiding werd gegeven door Jan Sweere, de vader van juf 
Helen uit groep 4. 

Qrabbl

Door Doortje en Amy

We hebben een workshop gekregen 
van een man, van Qrabbl, die ons 
van alles heeft geleerd over media. 
We gingen ook zelf een filmpje maken, 
we konden uit heel veel verschillende 
soorten filmpjes kiezen om te maken. 
Als je, je idee had opgeschreven kreeg je 
een camera en dan mocht je, je idee 

uitwerken. Het duurde heel lang om een goed filmpje te maken. Op het einde 
liet hij ons ook een paar goocheltrucs zien.



Een dagje naar Were Di

Op maandag 7 februari gingen wij, Daimy en 
Jolijn, een keertje niet naar Het Facet.
Wij gingen naar Were Di om daar een dagje 
mee te lopen.
We kwamen terecht in een brugklas van 
gymnasium. We hadden veel vakken gedaan 
waaronder: handvaardigheid, wiskunde, 
Nederlands, Frans en nog meer vakken. Bij 
handvaardigheid was de opdracht om 3D 
vormen te knutselen, van karton. We vonden 
dat leuk om te doen. Gelukkig sprak de docent 
van het vak Frans niet alleen maar Frans, 
daardoor konden we het volgen. Het was best 
een saai lesuur. Bij wiskunde waren ze aan het 
rekenen met procenten, de sommen leken 
veel op het hoofdstuk dat we nu in onze 
eigen klas doen. Bij Nederlands gingen we 
lezen en leerden we ingewikkelde termen die 
bij de werkwoordspelling horen.
We hadden leuke docenten en leuke kinderen 
in de klas. We hebben het heel leuk gehad. We 
weten nu beter wat we volgend jaar kunnen 
verwachten.

Daimy en Jolijn, Facet C

Vakantierooster
Hieronder vindt u het vakantierooster waar de medezeggenschapsraad mee in heeft 
gestemd.
Later in het schooljaar worden de studiedagen bekend gemaakt en een evt. extra 
vakantieweek voor groep 1 t/m 4 in verband met de kampdagen van groep 8.

Herfstvakantie
22-10-2022 t/m 30-10-2022

Kerstvakantie
24-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie
18-02-2023 t/m 26-02-2023

Tweede paasdag
10-04-2023

Meivakantie
22-4-2023 t/m 8-5-2023

Hemelvaart
18-05-23 t/m 19-05-23

Tweede pinksterdag
29-05-2023

Zomervakantie
15-07-2023 t/m 27-08-2023



KWINK van de week: Keuzes maken

Zal ik kaas of hagelslag op mijn boterham nemen? Zal ik mijn rode of mijn blauwe trui 
aandoen? Zullen we tikkertje of verstoppertje spelen? Keuzes, keuzes, keuzes! We maken 
ze de hele dag, soms zelfs zonder dat we het doorhebben. Maar... keuzes maken is soms 
ook best moeilijk. Want kies je voor iets wat jij ZELF het fijnste vindt? Of denk je bij jouw 
keuze ook aan de ANDER?
In deze Kwink-lessen leren de kinderen de 'Keuze-check'. Die helpt ons om iets te kiezen 
wat fijn is voor jezelf én voor de ander.

De stappen van de Keuze-check zijn:
1. Wat kan ik kiezen?
2. Wat betekent dat voor mij?
3. Wat betekent dat voor de ander?
4. Dit is mijn keuze!

Zo leren we om niet alleen ons IK-kompas te gebruiken, maar ook ons WIJ-kompas!

Hulpouders om fruit te snijden
Nu ouders weer de school in mogen zou het fijn zijn als er weer hulp is om het fruit 
voor de kinderen te snijden. Op woensdag t/m vrijdag krijgen de kinderen 
schoolfruit. Om 8.30 uur wordt dit indien nodig gesneden en verdeeld over de 
klassen. Heeft u zin om te helpen? Kom dan komende week spontaan langs in de 
keuken. Met een paar mensen is het vlot klaar. U hoeft u dus niet op te geven. Alvast 
bedankt!



Samenvatting MR 20 januari 2022

Buitenspelen in twee groepen in de ochtendpauze (ivm drukte op het plein)
bevalt goed. Er zal bekeken worden met overblijfouders of dit ook in de
middagpauze kan. Planning is om dit na de carnavalsvakantie in te voeren.

NL doet zal niet op één moment doorgaan, maar er zal bekeken worden wie
wanneer wat kan doen rondom school.

De Belhamel krijgt uitleg over twee mogelijke nieuwe rekenmethodes. In
overleg met personeel en leerlingenraad zal een keuze gemaakt worden

Personele bezetting is besproken.

Er is besproken welke onderwerpen we willen inbrengen op de GMR-
vergadering van 9 februari.

Ouders houden zich goed aan de corona-maatregelen op school.

Er is contact met een nieuwe organisatie voor het overblijven. Verdere
ontwikkelingen komen volgende vergadering weer op de agenda.

We hebben het vakantierooster voor volgend jaar besproken en vastgesteld.

Er zitten momenteel geen ouders van onderbouw-leerlingen in de MR. We
hopen volgend schooljaar een ouder te vinden met een kind in de onderbouw.

Ouders zijn welkom om een keer een MR vergadering bij te wonen
Volgende vergadering is op 28 maart samen met de OR (hopelijk fysiek op
school).

Met groeten van de MR

NL doet

We doen als school dit jaar niet mee aan de officiële NL doet!. Als het weer wat beter 
wordt willen we in kleine groepjes (ouders en evt grootouders) activiteiten rondom 
school organiseren om met name de plantsoenen wat op te knappen. Dit kan dan 
onder leiding van onze nieuwe conciërge meneer John.
Meer info komt in een volgende Kattebel.

Notulen leerlingenraad

11 Februari 2022

Aanwezig: Damian, Sam, Lloid, Doortje, Jolijn en Lotte
Afwezig: Kaithlyn
Notulist: Lotte
Bedankt Sam, voor de vorige notulen

Schaken
Vrijdag 19 november was de eerste schaakmiddag. Het verliep goed, maar 
er zijn verbeterpunten. 
Om te voorkomen dat de schaakgroep te groot wordt hebben we 
het volgende besloten: Groepjes worden opgehaald door enkele leden van 
de leerlingenraad. 
Er worden koppels gemaakt: Iemand die kan schaken koppelen aan iemand die 
het nog niet kan. Zo kan degene met schaakervaring de andere les geven.



Actiepunt: Aan de schakers in de klas vragen wie er les wil geven aan kinderen die niet
kunnen schaken.
12 kinderen elke vrijdag (er zijn 6 schaakborden). Wanneer een schaakpotje is 
afgelopen gaan de kinderen terug naar hun eigen groep.
De schaakmiddagen zijn op vrijdag 11 , 18 en 25 maart. We hopen dat de 
schaakouders weer spoedig in school mogen komen. We wachten de persconferenties
af…

Tijdens de leerlingenraad van 1 april kijken hoe de vorderingen zijn en of er aan een
schaaktoernooitje kan worden gedacht.

Buiten
De moestuin. Hoe staat het ermee? De leerlingenraad is daarvan weinig op de hoogte. 
Actiepunt: Doortje vraagt aan juf Pauline over de stand van zaken van de moestuin.
Planten in de klas is aan de leerkracht. In het voorjaar is het leuk om plantjes in de klas
te zaaien. Er kunnen dan ook allerlei onderzoeken worden gedaan.
De leerlingenraad ziet ook graag meer planten in de Belhal. Aan juffrouw Dieneke
vragen wat er mogelijk is.
Nieuw ijzerdraad aan paaltjes die de planten tuin afschermen van het speelplein.
Opvallende waarschuwingsbordjes maken voor de tuin om de plantjes te
beschermen.
Kinderen mogen wanneer het al even droog is de planten water geven. (max. 4 
kinderen).

Samen waken over tuintjes en bordjes.
Voetbaldoeltjes groter maken? Volgens de leerlingenraad deugen de goaltjes niet
meer.
De leerlingenraad vindt het belangrijk dat plastic gescheiden wordt van het andere
afval.

Blauwe bakken
Leerkrachten moeten goed opletten of de blauwe bakken naar buiten en binnen
worden meegenomen. Het loopt gelukkig nu beter. Ook omdat er minder kinderen
buiten zijn tijdens de ochtendpauze

Actiepunten:
Aan de schakers in de klas vragen wie er les wil geven aan kinderen die niet kunnen
schaken. Lotte, Sam en Jolijn gaan dit organiseren.
Volgende leerlingenraadvergadering de drie schaakmiddagen evalueren.
Doortje vraagt aan juf Pauline over de stand van zaken van de moestuin.
Leerlingenraad maakt opvallende waarschuwingsbordjes voor de tuin om de plantjes
te beschermen.
Leerlingenraad vraagt aan juffrouw Dieneke wat er nog mogelijk is voor planten in 
de Belhal.
Paaltjes en ijzerdraad om plantjes in de tuin af te schermen. Meester Richard vraagt
dat na.
Bespreken met het schoolteam. Kan er iets gedaan worden aan de goaltjes op het 
speelplein?
Meester Richard gaat na of op OBS De Belhamel plastic apart kan worden gescheiden.

Volgende vergadering vrijdag 1 april (geen grap) om 13.00u



Ingekomen stukken

Onderzoeken door de GGD
Vanwege het enorm gestegen aantal (complexe) hulpvragen, de 
geboortegolf, de coronamaatregelen en de aanhoudende 
personeelstekorten heeft de GGD de werkwijze met ingang van 1 
januari 2022 helaas tijdelijk moeten aanpassen. 

Tot aan de zomervakantie van 2022 werken we volgens de 
tijdelijke nieuwe werkwijze. 
Het groep 2 consult blijft behouden en het groep 7 consult komt 
te vervallen. 

De ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 leerlingen ontvangen dit 
voorjaar een brief waarin we ouder(s)/verzorger(s) ook de 
mogelijkheid bieden voor een fysieke afspraak wanneer er zorgen 
of twijfels zijn over het kind. Hieraan voegen we ook een 

informatiefolder toe (zie volgende pagina).

GGD Brabant-Zuidoost blijft de continuïteit van zorg voor 
kwetsbare kinderen garanderen en het rijksvaccinatieprogramma 
voor alle kinderen tot 18 jaar uitvoeren.




