
AGENDA

DINSDAG 5 JULI
ZOMERRAPPORT

WOENSDAG 6 JULI
OUDERGESPREKKEN OP
VERZOEK OUDERS/ LEER-
KRACHT

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
19.00 UUR
MUSICAL FACET

Dinsdag 19 juli
14.45 UUR
AFSCHEID JUF YOLANDA EN JUF 
ANOUK. GELEGENHEID OM 
HANDEN TE SCHUDDEN

WOENSDAG 20 JULI
19.00 UUR
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
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Laatste ronde oudergesprekken
Volgende week woensdag zijn de laatste ronde 
oudergesprekken. Deze ronde is niet verplicht. Mocht u 
behoefte hebben aan een gesprek kunt u dat kenbaar 
maken door u op te geven via 'schoolgesprek'. Hier heeft u 
afgelopen dinsdag een mail over ontvangen. Mocht de 
leerkracht u graag willen spreken, dan laat deze dat 
persoonlijk aan u weten.

Komend schooljaar
Momenteel ben ik druk bezig met de voorbereidingen van 
het komend schooljaar. Dat is niet makkelijk in een tijd dat 
er weinig personeel te vinden is. Er zijn nog wat 
onduidelijkheden, zodra die helder zijn, hoort u de 
groepsindeling.

Uitslag sollicitatiegesprekken
Gelukkig hebben we al één kandidaat aan de school weten 

te binden. Ben heel blij met de komst van Jill van Riet, 
momenteel nog leerkracht op collega-school 't Smelleken in 
Valkenswaard. We hebben toevallig ooit lang geleden 
samen op de lerarenopleiding gezeten, dus ik ken haar al. 
Haar sollicitatie was een aangename verrassing.
Op de volgende pagina stelt zij zich aan u voor.
Ik wens haar een heel goede tijd op De Belhamel met veel 
werkplezier! We gaan nog verder op zoek naar nog een 
collega. Vrijdag weer een gesprek...

Corona
Helaas is er weer een melding gekomen van een kind met 
corona . Ook een personeelslid is besmet met corona. Op 
school zijn nog steeds testen voor kinderen verkrijgbaar. 
Huisgenoten van iemand met corona mogen gewoon naar 
school, mits ze geen klachten hebben. Hopelijk blijft het 
aantal besmettingen beperkt.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


Het is belangrijk dat als u gebruik wilt gaan maken van de opvangmogelijkheid tussen de 
middag dat u uw kind aanmeldt! Tot 23 juli kunt u uw kind aanmelden.
Dan weten wij tenminste hoeveel kinderen er op welke dagen gaan overblijven en kan IK-
OOK in de zomervakantie de organisatie neer gaan zetten. Dit is voor IK-OOK en voor ons 
als school heel belangrijke informatie. Dus hoe eerder u uw kind(eren) aanmeldt hoe fijner 
dat voor ons is.

Hoe u kunt aanmelden
Aanmelden doet u via de website van IK-OOK. http://www.ik-ook.nu/
In de bijlage van deze Kattebel treft het document 'instructie aanmelden via de website'. 
De bijlage ligt ook op de tafel van de bibliotheek in De Belhal en mag u zo meenemen. Dit 
is een belangrijk document om uw kind(eren) aan te melden. Stap voor stap wordt 
uitgelegd hoe dit aanmelden werkt. Het aanmelden kan niet op een telefoon of tablet. 
Gebruik een laptop of computer. Als u die niet heeft, kunt u die op school gebruiken. 

Lukt het u niet om aan te melden of vindt u het fijn als iemand even met u meekijkt?
Op bepaalde momenten zijn medewerkers van IK-OOK aanwezig om u te helpen. U kunt 
op die tijden even naar IK-OOK lopen.

Sabine, Gwenny of Kelly zijn aanwezig om u te helpen op:
• Dinsdag 5 juli 9:00u - 10:30u en van 14:30u -15:30u
• Donderdag 7 juli 8:45-9:45u 
• Donderdag 14 juli 9:00u -10:30u

• Maandag 18 juli 10:00-12:00u en van 14:30-15:30u 
• Dinsdag 19 juli 9:00u -10:00u

Mocht u hulp nodig hebben en deze momenten u echt niet uitkomen, kunt u mailen naar 
Kelly: kellykirkels@ik-ook.nu

Overblijfkrachten
Op de overblijfavond merkten we dat de brief die de overblijfkrachten hebben ontvangen, 
onvoldoende uitnodigend was om door te geven dat u als overblijfkracht zou willen blijven 
komen. Dit zetten we graag recht, zonder overblijfkrachten gaat het ook in de nieuwe 
constructie niet lukken. We nodigen alle huidige en wellicht nieuwe overblijfkrachten op, 
om indien ze ook in het nieuwe schooljaar willen helpen met het overblijven, zich te 
melden bij Kelly Kirkels. Haar mailadres staat hierboven.

Op de dagen dat u overblijfkracht bent, mag uw eigen kind(eren) gratis overblijven. 
Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per keer.

Dankzij de huidige overblijfkrachten hebben we dit schooljaar het op de huidige wijze af 
kunnen maken. Ik merk dat het team, ouders en uiteraard ikzelf daar erg blij mee zijn. Ik 
ben u heel dankbaar voor uw inzet en hoop u te zien op de bedankochtend!

Tot slot
Leest u de presentatie en de instructies voor het aanmelden die u aantreft in de bijlagen 
goed door?
De andere twee documenten zijn handig nadat uw kind is aangemeld.

Groet, Dieneke Berends, schoolleider

Informatie-avond nieuwe vorm van tussenschoolse opvang (TSO)
Afgelopen woensdagavond was de informatieavond over de nieuwe vorm 
van tussenschoolse opvang (TSO) die vanaf het nieuwe schooljaar gaat starten. In de 

bijlage treft u de presentatie aan die ik samen met de directeur van IK-OOK, Solanges 
Hommes heb gegeven. Deze kunt u doornemen als u afgelopen woensdag niet 
aanwezig kon zijn. Gelukkig was er een behoorlijk grote opkomst en zijn al veel ouders 
op de hoogte.

http://www.ik-ook.nu/
mailto:kellykirkels@ik-ook.nu


JARIG

3 juli
Luca
Groep 7

6 juli
Daniëlle
Groep 3

8 juli
Lino
Groep 1-2 A

12 juli
Joeri
Groep 4

13 juli
Axel
Groep 8

Ouderbedankuurtje

Graag willen de kinderen en wij, medewerkers van de school,
u bedanken voor alle goede zorgen en hulp die u het afgelopen 
jaar hebt geboden.
Denk aan: overblijfhulp, ouderraad, medezeggenschapsraad, 
klassenouder, hulp bij de moestuin, hulp bij 
festiviteiten/activiteiten, versieren van de school enz. enz.

Zonder uw hulp was dit alles niet mogelijk geweest

Woensdag 13 juli bent u van 11.00 uur tot 12.10 uur van harte 
welkom in De Belhal om in het zonnetje gezet te worden.
Wilt u per mail aangeven als u komt dan weten wij hoeveel 
stoelen we klaar moeten zetten. U kunt tot 10 juli mailen naar 
yolandakolkman@rbobdekempen.nl

Mijn naam is Jill van Riet en 
momenteel werk ik op Basisschool
't Smelleken in Valkenswaard. Daar ben 
ik bijna 27 jaar juf geweest en komend 
schooljaar kom ik op De Belhamel 
werken. Ik heb heel veel zin in deze 
nieuwe uitdaging!
Zelf woon ik in Valkenswaard, ben 
getrouwd met Richard en heb twee 
kinderen: Saar en Guus. In ons huis 
woont ook nog een hondje "Fudge” die 
we uit Spanje geadopteerd hebben. 
Ik kijk ernaar uit om u 
te ontmoeten, maar eerst gaan we alle
maal genieten van de zomer-
vakantie. Tot ziens!

Schoolreisje

Donderdag 7 juli is het zover, wij gaan met de groepen 1 t/m 8 
naar Toverland in Sevenum! De extra begeleiding voor de 
onderbouw is geregeld.

Alle kinderen worden om 08.30 uur in de eigen klas verwacht. 
Om 8.45/09:00 uur vertrekken we met de bus. Wilt u uw kind 
uitzwaaien? Dan vragen wij u om te wachten op de 
parkeerplaats aan het begin van de Rudolfusdal bij de 
glasbakken.
Rond 17.00 uur zullen de kinderen weer terug zijn op De 
Belhamel. Graag even afmelden bij de leerkracht, voordat u 
uw kind mee naar huis neemt. Verdere informatie vindt u in 
de brief die eerder vanuit school is gemaild.

Groeten,
De Ouderraad

Even voorstellen



Het zit er bijna op... Ruim veertig jaar heeft juf Yolanda in het basisonderwijs gewerkt. 
Daarvan heeft zij de laatste vier jaar bij ons op De Belhamel gewerkt. Dat vinden wij veel te 
kort en gelukkig zij zelf ook... Dus na de zomervakantie zien we haar gelukkig af en toe nog 
terug als vrijwilligster op school om ons te helpen (als ze niet met een reisje over de wereld 
bezig is, want juf Yolanda houdt van reizen).

Uiteraard laten we haar niet zomaar gaan. Toen ze veertig jaar in het onderwijs werkte 
hebben we dat binnen de toenmalige coronamaatregelen gevierd. Dus dat was een klein 
feestje. Nu hebben we de mogelijkheid om op gepaste wijze afscheid van deze fijne, 
hardwerkende leerkracht te nemen. Dit doen we op de laatste dinsdag van het schooljaar.
Juf Yolanda heeft in al die jaren heel wat feestjes georganiseerd want dit is een juf die van 
feestjes houdt én een groot organisatietalent heeft. Deze dag bouwen we graag een feestje 
voor haar.

We willen graag de ouders die in de afgelopen jaren met juf Yolanda te maken hebben gehad 
de gelegenheid te geven afscheid van haar te nemen.
Dit is op dinsdag 19 juli wanneer ze officieel haar laatste lesdag bij de kleuters heeft. Na 
schooltijd houden we een receptie voor Yolanda op het schoolplein waar u van harte welkom 
bent.

Dag juf Yolanda en juf Anouk! We gaan jullie missen! Wat jammer dat jullie 
ons gaan verlaten... We wensen jullie het allerbeste voor de toekomst!

Deze receptie is niet alleen voor juf Yolanda... want de afgelopen 8 jaar heeft juf Anouk heel 
hard meegeholpen om van De Belhamel weer een TOP school te maken! Nu ze verhuisd is en 
een kindje heeft, wil ze niet meer dagelijks een uur heen- en een uur terug rijden. Ze gaat ons 
helaas verlaten. Ze gaat aan de slag op OBS De Korenbloem in Oirschot, een stuk dichter bij 
haar woonplaats. Juf Anouk is de afgelopen jaren een heel vertrouwd gezicht voor alle 
kinderen. Dat kwam niet omdat ze vertrouwenspersoon was maar door haar open houding 

naar kinderen. Ze is nog steeds de gezellige noot in ons team. Wat zullen we ook haar 
missen!
Bent u een ouder van school en heeft u de afgelopen jaren te maken gehad met juf Anouk? 
Komt u haar dinsdag 19 juli na schooltijd dan nog even de hand schudden?

Juf Yolanda gaat met pensioen en juf Elein ergens 

volgend schooljaar... en juf Anouk gaat naar een 
andere school





KWINK van de Week: Gedoe? Wat wil ik en wat wil jij?

Eerder dit jaar hebben we met kinderen de Keuzecheck besproken:
- Wat kan ik kiezen?
- Wat betekent dat voor mij?
- Wat betekent dat voor de ander?
- Dit is mijn keuze!

Een ander kan last van jou kan hebben als je alleen aan jezelf denkt bij het kiezen. 
Door de keuze-check te gebruiken, denk je niet alleen aan wat goed is voor jezelf, 
maar ook aan wat de ander wil. 
In de komende lessen gaan we eens kijken hoe de dieren in Kwink proberen om 
ook te denken aan wat de ander wil.
We ontdekken dat je verder komt als je naar de ander toegaat om samen een 
oplossing te vinden. Zo blijft het fijner in de klas en op het schoolplein én thuis!

Hoera! Meneer John, onze conciërge, is voor het eerst 
opa geworden. Van harte gefeliciteerd met 
kleindochter Femm.



Toeten & Blazen groep 5/6

De afgelopen zes weken heeft groep 5/6 meegedaan met het Project Toeten & Blazen. 
Dit werd georganiseerd vanuit het Centrum voor Muziek en Dans in Valkenswaard 
(CMD). Alle leerlingen van groep 5/6 mochten na de introductieles door juf Miranda 
een eigen instrument kiezen en hier op school én thuis zes weken lang mee oefenen!
Op dinsdagavond 28 juni mochten ze op gaan treden in De Belleman, samen met het 
echte harmonie-orkest van Dommelen. Wat zagen de kinderen er prachtig uit en wat 
was het leuk dat er zoveel publiek in de zaal zat!

Het was een heel goede manier van kennismaken met allerlei mooie 
blaasinstrumenten: de klarinet, de trompet, de saxofoon, de hoorn, de trombone...

En voor de kinderen die écht enthousiast zijn geworden zit er zelfs nog een vervolg in 
van drie weken gratis muziekles en wie weet daarna wel échte lessen!

Groetjes, Juf Heleen

Oefenen in de klas elke dinsdagmiddag Dirigent Miranda en muziekjuf Puk

Het echte optreden in De Belleman!



NIEUWS UIT DE ONDERBOUW EN IK-OOK

Vies worden mag!
Donderdag 30 juni hebben de groepen 1,2,3,4 en de 
kinderen van IK-OOK Modderdag gevierd. 
Tijdens Modderdag staat vrij spelen met de elementen 
water en zand centraal. En daarbij mag je vies worden! 
Kinderen krijgen ruimte om modder te maken, te ontdekken 
en te beleven. IVN organiseert Modderdag in Nederland. De 
pedagogisch medewerkers van IK-OOK, de leerkrachten van 
school en een aantal ouders hadden een aantal activiteiten 
uitgezet. Zo hadden we een 
heuse modderglijbaan, buikschuifbaan, voelbak en 
een blote voetenpad. Je kon moddertaartjes en 
moddertekeningen maken.
We hebben ontzettend genoten van alle moddermonsters!



NIEUWS UIT GROEP 3 TO BE

Het einde van het schooljaar is in zicht. Dat wil zeggen dat groep 2-ers 
door gaan stromen naar groep 3. Donderdag 21 juli is het 
doorschuifuurtje van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Wij konden niet wachten en we zijn twee keer alvast een kijkje gaan 
nemen in groep 3. 
We weten nog niet welke juf of meester we gaan krijgen maar we 
hebben wel al rond gekeken in groep 3. Samen met juf Patricia en juf 
Tanja zijn we ook naar De Belleman gegaan om te kijken waar we 

volgend jaar gaan gymmen. We hebben een start gemaakt in het 
startboekje van Veilig Leren Lezen. We hebben er al zin in! GROEP 3 
TO BE!!!!



NIEUWS UIT GROEP 3

In groep 3 hebben we de afgelopen periode heel veel 
leuke dingen samen gedaan, gemaakt en gezien!

De juf, samen met Vito, aan het 
bewegend leren!

Het spel "10 tellen in de rimboe", tijdens de gymles! Een groot succes.

En hier nog twee prachtig, handgeschreven verhalen van Julia en Eva.



Twee druppels water????

Bouwen, knutselen en spelletjes spelen tijdens het circuit

Zien onze ijsjes er niet uit om zo in te bijten? 
MMM



Samenvatting MedezeggenschapsRaad
vergadering 2 juni 2022

Op donderdag 2 juni 2022 kwam de MR bijeen voor haar 5de vergadering van dit 
schooljaar.

1. Afschaffing ouderbijdrage
Ons bestuur wil op alle scholen de vrijwillige ouderbijdrage de komende jaren 
afschaffen. Het voorstel van Dieneke is om dit meteen per komend schooljaar de 
vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. De MR stemt hiermee in.

2. Formatie
We kunnen volgend jaar weer hetzelfde aantal groepen houden als dit jaar. Bij Het 
Facet zullen we met minder leerlingen starten, omdat er 9 leerlingen naar het 
Voortgezet Onderwijs gaan.
Vervanging zal voortaan intern opgelost moeten worden, dus daar dienen we 
rekening mee te houden in de formatie. Hier heeft de school extra formatie voor 
gekregen. Nu nog hopen dat er ook voldoende personeelsleden te vinden zijn. Er 
zijn geen vervangers meer.
Komend schooljaar hebben we ook een neveninstromer en een 
leerkrachtondersteuner in opleiding.

3. Moestuin
De moestuin begint al echt vorm te krijgen, alles groeit en bloeit prachtig. De 
kinderen zijn er enthousiast over. Er ligt een aanvraag voor een waterpomp en we 
willen nog graag een extra schuurtje. Volgend schooljaar willen we kijken naar een 
goede opbouw, leerlijn.

4. Woordenschat en rekenen
We hebben twee bijeenkomsten gehad in het begin van het schooljaar. Nu zijn er 
groepsbezoeken en daar komen we weer adviezen uit. We gaan daar dan weer mee 
aan de slag.
Voor rekenen hebben we een nieuwe methode gekozen die we komend jaar gaan 
implementeren. Voor de kleuters zal dit Semson zijn en voor groep 3 t/m 8 
Pluspunt. Dit geldt alleen voor De Belhamel. Het Facet maakt gebruik van een 
andere methode.

5. Vacature MR
Ellen (personeelslid) geeft aan om uit de MR te willen en het stokje over te dragen 
aan een ander teamlid.
Ook komt er 1 vacature in de oudergelederen, want Roel en Ralf zullen afscheid 
nemen, aangezien hun kind in groep 8 zit en de school verlaat. Roel was wegens 
persoonlijke omstandigheden weinig aanwezig afgelopen periode, maar doordat er 
al twee andere ouders waren, was dat geen probleem omdat er normaliter drie 
ouders zitting hebben in de MR. In deze Kattebel vindt u een artikel over de 
vacature en de procedure.

6. Overblijf en schooltijden
We lopen precies op schema. Woensdag 29 juni zal er een ouderavond 
plaatsvinden. Vanaf volgend schooljaar dus via IK-OOK.

7. Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt donderdag 30 juni plaats. Deze vergadering is 
gedeeltelijk gezamenlijk met de Ouderraad.

Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad



Verkiezingen voor een nieuwe ouder in de medezeggenschapsraad

Beste ouder/ verzorger,

Van deze gelegenheid zouden wij graag gebruik maken om u uit te nodigen om lid te 
worden van de Medenzeggenschapsraad (MR). Deze bestaat voor de Belhamel uit 6 
personen, waarvan drie personeelsleden van het onderwijzend personeel en drie 
ouders van kinderen van de Belhamel of het Facet. 

Wij vergaderen 6 keer per jaar op school of online via teams over diverse thema’s 
binnen de school.

Het doel van de MR is het toetsen van de besluiten van de schooldirectie op het 
gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij kunt u denken aan allerlei thema’s, 
zoals het overblijven, de begroting van de school, het vakantierooster, de schoolgids, 
delen van ervaringen over het reilen en zeilen binnen de school, etc. Incidenteel 
kunnen er ook extra ingelaste vergaderingen zijn in geval van calamiteiten. 

Voor de komende schooljaren zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die graag wil 
deelnemen aan de MR. In principe is dit voor een periode van minimaal twee jaar. Bij 
meerdere aanmeldingen voor de MR zullen wij verkiezingen uitschrijven, waarop alle 
ouders de gelegenheid krijgen om hun voorkeur kenbaar te maken via een stem.

Bent u de ouder naar wie wij op zoek zijn? Stuur dan voor 18 juli 2022 uw motivatie 
naar mr@obsdebelhamel.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de schoolwebsite 
https://www.obsdebelhamel.nl/pagina/170492/Medezeggenschapsraad

Groet Anne Kanters, voorzitster MR De Belhamel

Waterpomp in aanleg
De waterpomp wordt aangelegd zodat we water op kunnen pompen uit de grond en 
de moestuintjes kunnen bewateren. 
Heeft u al gezien hoe hard het allemaal groeit? Het zou leuk zijn als u met uw kind 
eens aan het hek komt kijken en uw kind laat vertellen!

mailto:mr@obsdebelhamel.nl
https://www.obsdebelhamel.nl/pagina/170492/Medezeggenschapsraad


Notulen leerlingenraad 17 juni
Aanwezig: Sam, Ruby, Kaithlyn, Lloid, Doortje, Jolijn, Lotte
Afwezig: Damian
Notulist: Ruby:)

Bedankt voor de vorige notulen: Damian

Evaluatie schaken tot nu toe
Begeleiden door Henk en Wouter gaat goed. We gaan nog op dezelfde manier. Dat 
betekent dat er nog niet aan een schaaktoernooi wordt gedacht. Het vooraf klaarzetten 
en het opruimen loopt ook goed. Wanneer de begeleiders kunnen helpen en de 
leerkrachten akkoord gaan plannen we het schaken voor groep 7/8 en ’t Facet op 
vrijdag 24 juni en voor groep 5/6 op vrijdag 1 juli.

Inmiddels weten we dat de geplande schaakmiddagen helaas niet door kunnen gaan. 
Zodra de kalender voor het komend schooljaar bekend is gaan we nieuwe 
schaakmiddagen plannen, zodat de begeleiders het ook op tijd weten.

Nieuwe goaltjes
De goaltjes op de speelplaats voldoen volgens de leerlingenraad niet meer. Bovendien 
ontbreekt bij één goal een paal, zodat de bal er steeds doorheen rolt. Lloid heeft aan juf 
Dieneke gevraagd wat er mogelijk is betreffende nieuwe goaltjes. De leerlingenraad 
gaat op zoek naar geschikte goaltjes.

Boomstammen op school
Er zit een haakje aan de boomstammen op school en dat kan best gevaarlijk zijn. Lotte, 

Kaithlyn en Doortje vragen aan John de conciërge of hij dat haakje kan afzagen.

Letten op buitenspeelgoed
Veel spullen gaan snel kapot. Kinderen en leerkrachten moeten nog beter letten op 
spullen.

Website voor leerlingenraad
Juf Helen heeft gevraagd of de leerlingenraad een bijlage kan leveren voor de website. 
Het is de bedoeling dat de leerlingenraad uitleg geeft over wat ze allemaal doen. 
Natuurlijk mag er niet ontbreken wat er allemaal ondertussen is bereikt, bijvoorbeeld 
de moestuin en de schaakmiddagen. Er moet natuurlijk ook een foto bij van de 
leerlingen raad. Afgesproken wordt dat de bijdrage voor de website uiterlijk donderdag 
23 juni af is. Ieder lid van de leerlingenraad helpt mee zodat we elkaar kunnen 
verbeteren.

Volgende leerlingenraad is op vrijdag 8 juli



INGEKOMEN BERICHTEN
Ouderavond speciaal voor ouders/ verzorgers van schoolverlaters 
groep 8.

Beste ouder/verzorger,

Het schooljaar is bijna voorbij en je kind gaat na de vakantie naar het voortgezet onderwijs. 
Superleuk, maar ook spannend!
Er breekt een nieuwe fase aan voor je kind én voor jou als ouder! Wat gaat er de komende 
jaren allemaal veranderen?
Wordt je kind een echte puber of is ‘ie het al? Hoe kan je daar als ouder mee omgaan? Wat 
werkt er wel, wat niet en waarom?

Op 7 juli organiseert GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met Helder Theater en 
Novadic-Kentron een interactief en informatief webinar.
Tijdens dit webinar gaan zij in op thema’s als het puberbrein, social media, experimenteren 
en groepsdruk.

Wanneer Donderdag 7 juli
Hoe laat 20.00 – 21.15 uur
Voor wie Ouders van kinderen die in groep 8 zitten en volgend jaar naar het 
voortgezet onderwijs gaan
Aanmelden Webinar Daar gaan ze! - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

Mijn beide kinderen zitten op het voorgezet onderwijs (al is er eentje net geslaagd, 
joepie!) en deze twee organisaties waren op hun middelbare school een paar keer 
voor een ouderavond waar ik naar toe ben geweest. Waren interactieve avonden 
met veel stof tot nadenken en goede tips. Groet Dieneke

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdbzo.nl%2Fcursus%2Fwebinar-daar-gaan-ze%2F&data=05%7C01%7Cdirectie%40obsdebelhamel.nl%7C3a33705c902d4111a8f408da372c5691%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637882961278549835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tg2bYVYpEbx5L4E90N9XXBNa0%2F1OLSDj2vOe%2F8guFk8%3D&reserved=0


Eindeloos gamen tijdens de vakantie......?

Zie jij de discussies al aankomen deze zomervakantie?
Mag de tablet mee naar de camping?
Heb je een leuke dag gepland, maar blijft je kind liever thuis?
Hoe zorg ik dat mijn kind weer uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen? 

De zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur vanuit school 
en vrijetijdsbesteding wegvalt.

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder Theater jou de tips & 
trucs om de regie te nemen deze zomervakantie. Een uur vol met informatie, grappige en 
herkenbare scenes en interactie mogelijkheden om jouw persoonlijke vragen te stellen.

Een team van preventiewerkers en verslavingsconsulenten zit voor jullie klaar om vragen te 
beantwoorden.

Meld je gratis aan om mee te kijken (klik op onderstaande link) én met meer vertrouwen 
de vakantie in te gaan! Bij aanmelding is later terugkijken ook mogelijk.

Online ouderavond: Wat als je kind de hele zomervakantie niet (webinargeek.com)

https://novadic.webinargeek.com/online-ouderavond-wat-als-je-kind-de-hele-zomervakantie-niets-anders-wil-dan-gamen?fbclid=IwAR0-VmOCO_HB_iS-Vy3gi0h-02ljQH9KO0__Wpq2xvN9ELusQ9X-fNR9t-4_aem_AddXwjCOPyB7V2gpPzdvLXIncul1Z9XXyGss54rfWnAT0BbAJ_lXoTh--glECt0G5gDXo6Sw5zqm9gVHP5fpkk24MMS4EKTA1lmVvJ_uhWtYJBiSnHhxEinLi_nvAEIdyNQ

