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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 29 JUNI
19.30 INFOAVOND TSO
DONDERDAG 30 JUNI
VERGADERING OUDERRAAD
EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
VRIJDAG 1 JULI
KATTEBEL
DINSDAG 5 JULI
ZOMERRAPPORT
WOENSDAG 6 JULI
OUDERGESPREKKEN
OP VERZOEK
OUDERS/ LEERKRACHT

Gezellig bij het kampvuur op het schoolverlaterskamp

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Informatieavond nieuwe vorm van
overblijven (tussenschoolse opvang -TSO)
Op 3 juni 2022 heb ik u geïnformeerd over de verandering
qua organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) en de
daardoor aangepaste schooltijden die vanaf schooljaar
2022-2023 ingaan.
Fijn dat ik van diverse ouders zulke begripvolle reacties
hierop heb ontvangen.
Op woensdag 29 juni houden we vanaf 19.30 uur (tot
20.30 uur ongeveer) een informatieavond in
samenwerking met IK-OOK. Zij zullen u dan uitleggen hoe
u uw kind kunt aanmelden voor de TSO.
U hoort welke opties er zijn qua abonnement of
incidentele overblijfdagen en hoe het werkt als u zelf
overblijfkracht bent en uw kind gratis mag overblijven, etc.
etc.
Uiteraard wordt u ook in de gelegenheid gesteld vragen te
stellen.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op school.
We vinden het in verband met de voorbereidingen fijn van
te voren te weten hoeveel ouders er komen.
U kunt u aanmelden door de link die u elders in deze
Kattebel vindt.
Na deze informatieavond regelen we momenten dat
ouders die moeite hebben met het aanmelden voor de
TSO dat onder begeleiding op school kunnen doen.

DONDERDAG 7 JULI
SCHOOLREISJE
Vrijdag 8 JULI
LEERLINGRAAD
WOENSDAG 13 JULI
11.00-12.15 UUR
OUDERBEDANKUURTJE
DONDERDAG 14 JULI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
VRIJDAG 15 JULI
KATTEBEL 20
MAANDAG 18 JULI
MUSICAL FACET
WOENSDAG 20 JULI
MUSICAL GROEP 8
DONDERDAG 21 JULI
9.00 UUR TOT 10.00 UUR
DOORSCHUIFUURTJE
= kennismaken in de
nieuwe groep
VRIJDAG 22 JULI
10.30 UUR
UITZWAAIEN GROEP 8
12.00 UUR
START ZOMERVAKANTIE
OVERIGE GROEPEN

JARIG
Terugblik studiedag 7 juni
De dinsdag na Pinksteren waren alle leerlingen vrij en hebben
we een studiedag gehad met het team.
Onderwerpen van deze dag waren:
de doorgaande lijn in het 'leren leren' van de kinderen,
invulling van het burgerschapsonderwijs, de evaluatie van de
schoolontwikkeling van dit schooljaar. Deze vindt u t.z.t. in
beknopte weergave in de schoolgids.
Daarnaast hebben we gesproken over de ervaren hoge
werkdruk dat ook onlangs weer bleek uit een onderzoek
afgenomen op alle scholen van ons bestuur. We hebben
gesproken over wat binnen onze eigen invloed ligt om hier iets
aan te doen.
Hartelijke groet,
Juf Dieneke
Schoolleider
U kunt zich via deze link opgeven voor de informatieavond
over 'Het nieuwe overblijven'.
Opgeven kan tot en met zondag 26 juni.
https://forms.office.com/r/r07U9adEwn

19 juni
Dewi
Groep 3
22 juni
Ashley
Groep 6

23 juni
Christiano
Groep 4
Rosie
Groep 1-2 B
25 juni
Sahab
Groep 1-2 B
26 juni
Amir
Groep 6
28 juni
Jonas
Groep 1-2 B
Kasper
Groep 4

29 juni
Vince
Facet B
Kaithlyn
Groep 3

Schoolreisje
Beste ouder/verzorger,
Dit jaar gaan we weer op schoolreis !
Wat ontzettend fijn dat we daar weer naar uit mogen gaan
kijken en ons mogen gaan verheugen!
Donderdag 7 juli gaan we met alle groepen in bussen naar
Toverland in Sevenum!
(Bijna) Alle leerkrachten gaan mee, alsook een aantal
hulpouders. De indelingen hiervoor zijn reeds gemaakt.
Uitgebreide informatie zal z.s.m. volgen via een brief die zal
worden verspreid in de klassen.
We hebben er zin in om de kinderen weer een fijne dag te
bezorgen!

Groeten,
De Ouderraad

Schoolverlaterskamp groep 8 Belhamel en Facet

Dag 1, geschreven door Pleun en Eline
We zijn rond 8:45 u met de fiets vertrokken naar de Kempervennen. Dat ging erg soepel?!
We kwamen rond 9:00 u aan bij de Kempervennen.
Het zwembad ging pas om 11:00 u open dus we hadden nog 2 uur om ons te vermaken.
Dat was geen enkel probleem, want er was een strand en een kinderboerderij.
We waren er rond voedertijd dus we konden de geiten ook nog eten geven.
Om 10:45 u liepen we naar het zwembad om ons om te gaan kleden.
Om 11:00 u gingen we lekker zwemmen.
In het zwembad is alles uitgeprobeerd door groep 8.
De wildwaterbaan was het populairst onder de kinderen.
Om 13:00 u gingen we met z'n allen lunchen.
De juffen en meesters gingen ook mee zwemmen.
Zelfs de aqualoop en de bandenglijbaan zijn geprobeerd door kinderen.
We zwommen tot 15:30 u. en toen gingen we omkleden.
Toen we buiten kwamen zagen we dat het regende.
De meesten trokken een regenpak aan en zo stapten op de fiets.
We kwamen aan bij de blokhut, maar we konden niet naar binnen, omdat alles dan nat en
vies zou worden. Toen we binnenkwamen moesten we alle natte dingen uit doen en
kregen we een kleine rondleiding van Sam.
Toen we onze slaapplek hadden klaargemaakt konden we even iets voor ons zelf doen in
onze kamer. We hadden even vrije tijd. De meiden gingen kletsen tekenen en stoeien in de
kamer .
De schoonmakers (Axel, Damian, Igor, en Thijs) kwamen de hele tijd binnen met bezems
dat was best grappig.
Dit hebben de jongens gedaan: gestoeid, snoep gegeten en gepraat
In de avond aten we friet met snacks. Na het eten speelden we een spel met uitdagingen.
Dat was in tweetallen.
Rond 22:00 begonnen we met een smokkelspel dat ging als volgt:
De ´boeren´ moesten de ´piloten´ naar de overkant brengen terwijl ´Duitsers´(leraren)
met zaklampen naar kinderen zochten.
Dat deden we tot 23:00 daarna gingen we binnen weerwolven met juf Helen als spelleider.
Daarna gingen we naar de kamer maar veel slapen hebben we niet gedaan.
PS: de snoepzakken waren de eerste avond al bijna leeg.

Dag 2, geschreven door Axel en Daimy

Iedereen had slecht geslapen. Veel kinderen waren vroeg wakker.
Als ontbijt hadden we boterhammen gegeten. Daarna hadden we raad de juf
gedaan. De kinderen deden om de beurt een leerkracht na, de andere moesten
raden wie het was.
En toen hebben we Levend Stratego jongens tegen meiden gedaan. Toen was het
nog fijn weer.
Daarna hebben we geluncht en toen gingen we survivallen. Toen we daarheen
fietsten werden we helemaal nat door de regen. We deden hier 4 activiteiten.
Als eerste liepen 2 kinderen aan andere kanten omhoog via een touwbrug en als je
iemand tegenkwam moest je steen-papier-schaar doen. Zo werd gekeken welk
team kon winnen.
Daarna moesten we door een gat in een ondergrondse grot. Er was wel licht en op
onze helm stond een nummer en je moest van 1 naar 19 eruit komen. Sommige
kinderen zijn nog door de donkere grot gegaan. Als derde opdracht gingen we een
parcour met netten en touwen doen. Dit was een moeilijk parcour.
Als laatste gingen we naar beneden met een kabelbaan. Het was daar heel leuk.
Toen fietsten we weer terug naar de blokhut. Voor het avondeten kwamen de
andere leerkrachten op bezoek. Toen hadden we hamburgers gegeten.
We hadden het 4-letterspel gedaan. Iedereen kreeg een letter op zijn buik en rug
en je moest een woord maken. In de laatste ronde lukte het de leerlingen om de
leerkrachten te verslaan. Daarna gingen we zingen en marshmallows eten bij het
kampvuur.
We gingen om half 1 slapen en iedereen was weer vroeg wakker. Meneer Richard
en meneer Ron zijn fantastische gitaristen.
Daarna gingen de meisjes opruimen en daarna de jongens ook.

Dag 3
Het ontbijt was een restjes ontbijt. Het leek wel een Engels ontbijt. We
hadden eieren en nog wat hamburgers, die over waren van de vorige avond.
Natuurlijk hadden we ook gewoon broodbeleg.
Na het inpakken gingen moesten we de slaapkamers vegen.
Daarna gingen we naar een voetbalveldje en gingen we voetballen.
Toen gingen we terug naar de hut en daarna naar school.
Gelukkig bleef het nu droog.

Nog meer kamp... want wat was het leuk!

KWINK van de week: Feedback? Doe het positief!
Soms zie je dat iemand iets beter zou kunnen doen. Bijvoorbeeld een klasgenoot die iets vertelt over
zijn weekend en heel zachtjes praat. Je kunt dan zeggen: ‘Wat je vertelt is heel leuk! Maar ik kan nog
beter luisteren als je wat harder praat.’ Dat heet ‘feedback’. Je koppelt iets terug over
wat/hoe iemand doet. Feedback is fijn, want daar kan iemand van leren. Het is ook fijn voor jezelf,
omdat de ander zo rekening met je kan houden. Tenminste… als de feedback op een positieve en
helpende manier gegeven wordt. Daar gaan we komende weken mee oefenen!
Besteedt u hier ook thuis aandacht aan? Zo kan wat we de kinderen op school aanleren ook buiten
school toegepast worden en leren ze dit te doen.

NIEUWS UIT GROEP FACET B
We hebben een nieuwe leerling bij Het Facet: Welkom Isaure!
Afgelopen donderdag hebben we stenen beschilderd. Anke (moeder van Thijs H. ) had
acrylverf, kwasten en stenen meegebracht. We hebben de gewassen die we in de moestuin
gezaaid hebben op de stenen geschilderd. Ze zijn goed gelukt en liggen nu in de moestuin.

MOESTUIN
We hebben stro op de tuinbedden geplaatst; hierdoor droogt het minder snel uit en kunnen
de vruchten op het stro liggen dan rotten ze minder snel. We hebben allerlei beestjes gespot
in de moestuin.

Deze Nieuwsbrief educatie staat in het teken van leesonderwijs. Er zijn
een aantal nieuwe sites gelanceerd, die ik graag met jullie wil delen.
Nieuwe site online: rijketeksten.org
Rijke teksten dragen bij aan de taalcompetentie en de kennisopbouw van
elke leerling. Ze zijn een instrument om effectief leesonderwijs te geven.
De site rijketeksten.org geeft antwoord op de vraag wat nu rijke teksten
zijn, hoe je ze herkent en waarom het zo belangrijk is om ermee te werken
in de klas. Op de website vind je voorbeelden van rijke teksten voor
leerlingen van 6 tot 18 jaar om taal- en zaakvaklessen mee te verrijken.
Springlezend: voor en door leerkrachten
Met Springlezend wil de Leescoalitie de belangrijke rol van leraren
onderstrepen en goede voorbeelden van bevlogen leerkrachten en
docenten voor het voetlicht brengen. Help je mee om van Springlezend
een succes te maken? Iedere leerkracht die een tip deelt ontvangt een
boekenbon.

Enkele weken geleden werd door Stichting Lezen, SLO en de Taalunie de
website lezeninhetpo.nl gelanceerd. Als je íets met lezen wilt doen in de
klas, is deze site echt ontzéttend handig! Je vindt er heel veel interessante
achtergrondinformatie over bijvoorbeeld vloeiend (leren) lezen, rijke
teksten en leesmotivatie, maar ook filmpjes van boeiende webinars, links
naar publicaties en veel praktische tips. Het mooie is dat het nu allemaal
bij elkaar staat, dus dat scheelt enorm zoeken op het internet!
Verder wil ik jullie wijzen op een artikel in Didactief online over wat je
moet (kunt) doen om de taal/leesopbrengst te verhogen. Dit sluit naadloos
aan op wat onze nieuwe minister van onderwijs graag wil: terug naar de
basis van taal, rekenen, burgerschap.
https://didactiefonline.nl/blog/blonz/waar-we-mee-moetenstoppen?fbclid=IwAR2ogOFtlD-eFZVlWWjPHiIaw9twF0fbC5kGLSrMjNGdumf0CW-S8HPI8E

Pascale Waaijer,
Leesmediaconsulent
Bibliotheek De Kempen
Activiteiten in en door de bibliotheek
Natuurlijk heeft Bibliotheek de Kempen weer interessante activiteiten
voor kinderen en ouders. Op woensdagavond 22 juni organiseren we een
webinar over Hoe help ik mijn kind naar leesvaardigheid. Wil je in de
zomervakantie helpen je kind met plezier te lezen, zodat het leesniveau in
die weken niet daalt? Dan is dit gratis webinar een aanrader. Geef je SVP
wel van te voren op via onze site; dan ontvang de link naar het webinar.

