
AGENDA

MAANDAG 18 JULI
19.00 UUR
MUSICAL FACET EN 
AFSCHEIDSAVOND 
SCHOOLVERLATERS FACET

DINSDAG 19 JULI
8.20 UUR ALLE KINDEREN 
OP SCHOOL ZIJN!
14.45 UUR
AFSCHEID JUF YOLANDA EN 
JUF ANOUK in de klas en 
samen de klassen rond.
METEEN NA SCHOOLTIJD 
RECEPTIE JUF YOLANDA, 
OOK VOOR OUDERS!
VAN HARTE WELKOM. 
VANWEGE DE WARMTE IN 
DE BELHAL I.P.V. OP HET 
SCHOOLPLEIN.

WOENSDAG 20 JULI
19.00 UUR
MUSICAL GROEP 7/8 EN 
DAARNA AFSCHEIDS-AVOND 
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

LAATSTE KATTEBEL VAN DIT 
SCHOOLJAAR

UITERSTE DATUM 
AANMELDEN OVERBLIJVEN 
VOOR KOMEND 
SCHOOLJAAR!
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Het schooljaar loopt ten einde met alles dat daar bij hoort. 
Het is een drukke periode met bijvoorbeeld in één week 
het schoolreisje, de bedankochtend, de rapporten 
klaar, oudergesprekken voeren, de laatste studiedag, het 
jaarlijkse teamuitje, het zomerfeest van ons bestuur, etc. 
Veel activiteiten maar ook een heel gezellig tijd. Er is een 
bijzondere sfeer die laatste weken. Je leeft samen ergens 
naar toe. Je sluit samen iets af.

Nog een week, dan sluiten we de deuren van de school 
voor 6 weken. Komende week staat er nog veel op het 
programma. De schoolverlaters hebben komende week 
hun musical voor de kinderen van school op maandag (Het 
Facet) en woensdag (groep (7)/ 8 Belhamel). Vanwege 
Corona is het dit jaar nog apart. Komend jaar willen we 
echt een musical samen, Facet en reguliere Belhamel. Daar 
gaan we naar toe werken door weer meer activiteiten 
samen te doen. In de avond is dan de afscheidsavond 
inclusief musical voor genodigden.

Donderdag gaan alle kinderen kennismaken in hun nieuwe 
groep. Nooit eerder in de twintig jaar dat ik nu 
schooldirecteur ben kon pas zo laat de indeling naar 
buiten. De indeling staat in de bijlage bij deze Kattebel. 
Nieuwe kleuters die instromen horen donderdag in welke 
groep dit zal zijn.

mailto:info@obsdebelhamel.nl


JARIG

19 juli
Sebastian
Groep 1-2 B

Het was niet makkelijk dit jaar om alles aan elkaar te puzzelen 
en te zorgen dat elke klas een goede leerkracht heeft. 
Daarnaast was het belangrijk om een opzet te maken zodat 
we bij ziekte van een leerkracht de kans dat een klas niet naar 
school kan komen, zo klein mogelijk maken. Er is namelijk 
geen invalpoule meer, die is leeg. De formatie is naar de 
scholen gegaan en we moeten het dus zelf organiseren binnen 
de mogelijkheden die we hebben en worden niet aan het 
onmogelijke gehouden. Het onderwijs heeft net als veel 
andere sectoren te maken met een personeelstekort op 
het gebied van schoolleiders en leerkrachten.

Maar het is gelukt! Uit de eerste ronde met sollicitanten 
kwam geen, voor onze school geschikte, kandidaat. Maar 
toen.... Gingen de uitnodigingen voor de afscheidsreceptie van 
juf Yolanda aan oud- collega's eruit en kreeg ik een mailtje van 
een oud collega met de vraag of ik nog een school wist voor 
iemand die terug het onderwijs in wilde. Toen ging het vlot.

Vanaf komend schooljaar werkt juf Mariëlle van Gog vier 
dagen in de week bij ons bij de kleuters. Juf Elein is er nog tot 
de kerstvakantie (gaat daarna met vervroegd pensioen) en kan 
juf Mariëlle dus heel goed inwerken in de eerste periode van 
het schooljaar. Daarmee hebben we het team voorlopig 
compleet. Op diverse andere scholen van ons bestuur is dit 
(nog) niet gelukt en dan ga je toch anders de vakantie in.

Ik ben heel blij met de komst van juf Mariëlle. Op de 
doorschuifochtend aanstaande donderdag is ze er alvast, 
zodat ze vast kennis kan maken met de kleuters van haar klas 
en de collega's.

Komende week heb ik nog een gesprek met iemand om te 

kijken of we met een vakleerkracht gym kunnen gaan werken 
op bepaalde momenten in bepaalde groepen. Dit is een 
mogelijkheid vanuit de coronagelden (NPO-gelden).

Juf Gaby mag de begeleiding, die zij het afgelopen schooljaar 
op woensdagmiddag en/ of zaterdagmiddag heeft 
gegeven aan kinderen die een extra zetje konden 
gebruiken, niet meer voortzetten, helaas. Zij heeft zaterdag de 
laatste lessen gegeven. Juf Gaby, super bedankt voor alle 
goede en leuke lessen die je gegeven hebt!

Verder is IK-OOK uiteraard volop bezig met de 
voorbereidingen van de tussenschoolse opvang (TSO) voor het 
komend schooljaar. Heeft u uw kind(eren) opgegeven als u 
wilt dat uw kind(eren) overblijven?

Aanmelden doet u via de website van IK-OOK. http://www.ik-
ook.nu/
In de bijlagen bij de vorige Kattebel heeft u alle instructies 
ontvangen. Deze liggen ook uitgeprint bij de computer in De 

Belhal. Gebruik een laptop of computer. Als u die niet heeft, 
kunt u die op school gebruiken. 

Tot en met aanstaande vrijdag 22 juli kunt u uw kind(eren) 
aanmelden

Juf Mariëlle

Juf Gaby

http://www.ik-ook.nu/


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

Overblijfkracht voor de vrijdag gezocht
Gelukkig hebben we aardig wat aanmeldingen gehad van ouders/ verzorgers/ grootouders die 
aan de slag willen als betaald vrijwilliger, dus als TSO-kracht. Echter op de vrijdagen is er nog 
een groot probleem en heeft nog niemand zich opgegeven. Deze dag werd tot op heden 
opgevangen door ouders van groep 8. Die zijn er volgend schooljaar niet meer dus hier is een 
gat ontstaan. Kunt u hier iets in betekenen? Wilt u dan z.s.m. contact opnemen met Kelly 
Kirkels (zie mailadres hierboven).

Studiedag en teamuitje
Afgelopen donderdag waren de kinderen vrij en de ochtend heb ik met het team hard gewerkt 
aan de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Iedere bouw (kleuterbouw, middenbouw en 
bovenbouw en Het Facet) heeft met elkaar gekeken hoe ze de taken het beste kunnen 
verdelen. Ook in het hele team hebben we alle taken verdeeld. Tijdens de koffie hebben we 
ons verbaasd over alle sperziebonen, courgettes en pompoenen die al te zien zijn in de 
moestuin. Sommige groenten zijn meteen vrijdag geoogst zag ik in de schoolapp.
In de middag gingen we naar Strijp–S in Eindhoven en startten we met een heerlijke lunch. 
Daarna ging ik naar de diploma-uitreiking van mijn zoon (en was ik een trotse moeder) en ging 
het team door naar de volgende activiteit: een soort escaperoom met VR-brillen. Het zag er 
allemaal heel gezellig en indrukwekkend uit. Bedankt eventmanagers van het team voor de 
voortreffelijke organisatie.
Hieronder wat sfeerbeelden:

Nieuw schooluniform? Proosten met jus d'orange Biertje voor 'langharig tuig...'

Luisteren naar de instructie Hoe was het vandaag?

mailto:kellykirkels@ik-ook.nu


40 JAAR BASISSCHOOL DE BELHAMEL
Schoolreis naar Toverland met de hele school samen
Het was voor sommige kleintjes best spannend om met school naar een 

heus pretpark te gaan. Maar we hebben samen genoten van alles. 
Hulpouders, Ouderraad en eventmanagers, bedankt voor de hulp en/ of 
het organiseren.



Bedankochtend ouders

Afgelopen woensdagochtend zijn de ouders die op een of andere manier hebben 
geholpen afgelopen schooljaar in het zonnetje gezet door de kinderen.
Iedere groep kwam met iets leuks.
Groep 8 heeft de koffie en thee geschonken, groep 5/6 hadden fruit 
sushi's gemaakt. Er waren bloemen en broches geknutseld voor de hulpouders en 
er werden liedjes gezongen en gedichtjes voorgedragen. Kortom het was erg 
gezellig. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.

Juf Ilse was op school met haar jongste 
telg, Mick. Op de foto onze eigen Mick 
uit groep 4 samen met zijn kleine 
naamgenoot en de trotse juf Ilse.

Op de foto links juf Helen met onze twee 
knappe stagiaires Renske en Maureen. 
Knap want ze zijn allebei met vlag en 
wimpel geslaagd als onderwijsassistent. 
Maureen gaat na de zomervakantie naar 
de PABO, waardoor ze hopelijk over 4 
jaar leerkracht is en Renske moet helaas 
eerst geopereerd worden, maar gaat na 
haar herstel vast snel ergens aan de slag.
We boften met jullie als stagiaires dit jaar 
dames. We wensen jullie alle geluk voor 
de toekomst!



NIEUWS UIT ALLE GROEPEN

Lieve papa's, mama's, opa's, oma's, kinderen en iedereen die deze Kattebel
leest, het schooljaar zit er BIJNA op! De kinderen van groep 5/6 hebben 
stukjes geschreven en getekend over allerlei dingen die ze de afgelopen 
periode op school hebben gedaan (of nog gaan doen). Veel leesplezier! 
Groetjes, Juf Heleen







Juffen en meesterverjaardag bij Het Facet

Alle leerkrachten werden verrast met een cadeau van alle 
kinderen samen. De moeder van Niene had dat geregeld. 
Bedankt daarvoor!!
Er waren drie activiteiten, nl. cocktails maken en wafels 
versieren, er was een toffe ren-je-rot quiz en er werd zeer 
fanatiek bingo gespeeld. Tussen de middag was er een gezellige 
picknick als lunch. De broodjes knakworst gingen er prima in!!



Groep 7/8, het schooljaar in een vogelvlucht

Het schooljaar zit er alweer bijna op. De musical zit eraan te komen en we gaan spoedig 
afscheid nemen van de huidige groep 8. We hebben met z’n allen een goed jaar achter de 
rug. Natuurlijk met de nodige ups en downs zoals in het echte leven. We willen natuurlijk 
vooral positief terug kijken op het afgelopen schooljaar. Hieronder zomaar een greep uit 
allerlei gebeurtenissen:

Professor Hair, het tunnelproject, de fietstocht met de IVN, veel handvaardigheid met 
techniek, het schoolreisje naar Toverland, bewegend leren met de sportstagiaires, het 
bezoek van de burgemeester, onze muziekjuf Puk in concert, de voorleeswedstrijd met 
Luca, dansen met Juf Lindy, het schoolkamp van groep 8, het verkeersexamen van groep 
7, het schoolvoetbaltoernooi en het schoolhandbaltoernooi, de textielrace, de bezoekjes 
aan de Dommel, filmpjes bewerken met blogger Rob Hoekx...

We zijn vast nog wel het één en ander vergeten. Maar dit schooljaar was onvergetelijk!

Kijk naar de foto’s. Geniet u ook mee? Alvast een heel fijne zomervakantie!!



Notulen leerlingenraad 8 juli 2022

Aanwezig: Sam, Ruby, Kaithlyn, Lloid en Damian
Afwezig: Lotte, Doortje en Jolijn
Notulist: Meester Richard van den Hurk
Bedankt voor de vorige notulen: Ruby

Nieuwe goals
Lloid heeft op internet naar goals gekeken, een afdruk gemaakt en aan juf Dieneke
gegeven. Er was een geschikt goaltje bij, maar die moet wel met pinnen in de grond
worden vastgezet. Dat is natuurlijk lastig met al die stoeptegels. De leerlingenraad
gaat aan meester John vragen of hij daarvoor een oplossing kan bedenken.

Website voor de leerlingenraad
Er is een stukje geschreven voor de website en aan juf Helen gegeven. Er staan nog
geen foto’s bij. Na de grote vakantie zijn er weer nieuwe leden bij de leerlingenraad. 
Dan zullen er ook foto’s worden gemaakt die bij de website gevoegd zullen worden.

Bordjes maken voor de tuintjes
Damian en Lloid hebben een begin gemaakt met het maken van 
waarschuwingsbordjes voor in de tuintjes. Dat om te voorkomen dat de plantjes
vertrapt worden.

Leerlingenraad 2022-2023
Volgend schooljaar komen er natuurlijk weer nieuwe leden bij vanuit de leerlingen uit
groep 6 en het Facet. We gaan afscheid nemen van Sam, Damian en Jolijn, omdat zij
naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij bedanken ze natuurlijk voor hun bijdrage aan
de leerlingenraad.
Doortje, Lloid en Kaithlyn zijn het afgelopen jaar nieuw in de leerlingenraad gekomen
en willen daar nog graag minimaal een jaartje aan toevoegen. Ruby en Lotte maken al 
twee jaar deel uit van de leerlingenraad en willen daar nog in blijven. Mochten in het 
komend schooljaar leerlingen uit de nieuwe groep 8 toch belangstelling hebben voor
de leerlingenraad, komen er verkiezingen. Lotte en Ruby kunnen dan natuurlijk wel
herkozen worden.

De leerlingenraad wenst iedereen een heel fijne vakantie!



Peuterprogramma

Nieuwsbrief | Kinderopvang ikOOK! | locatie Dommelen | 06 40169908 | dommelen@ik-ook.nu

Lekker aanmodderen met de kinderen van IK-OOK en van de Belhamel.



Schrijven of typen? Wat is beter?

Hieronder een interessant artikel waarom schrijven op de basisschool belangrijk blijft 
en wij er niet voor kiezen om kinderen alle verwerking op een Chromebook te laten 
maken.

Is het waar dat leren schrijven (handschrift) bijdraagt aan taalvaardigheids-
ontwikkeling? En hoe zit dat bij typen?

Met de hand schrijven heeft invloed op de ontwikkeling van taalvaardigheid. De relatie 
tussen de motorische schrijfbeweging en de visuele vorm van de letters zorgt voor een 
betere verankering in het geheugen. Dit bevordert de ontwikkeling van letterkennis en 
leesvaardigheid. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van de fijne motorische 
vaardigheden, die gerelateerd zijn aan verschillende academische vaardigheden.

Ook bij het verwerken en onthouden van informatie kan met de hand schrijven een 
voordeel bieden. Typen van letters en teksten is een minder complex motorisch proces. 
Maar daardoor blijft er wel meer aandacht over voor bijvoorbeeld de inhoud en opbouw 
van teksten.

Leerlingen leren letters beter wanneer ze deze letters zelf met de hand schrijven, dan 

wanneer zij ze typen of alleen bekijken. Door ze met de hand te schrijven, kunnen ze de 
letters beter herkennen.
Ze presteren ook beter bij het lezen en schrijven of typen van woorden met deze letters. 
Als leerlingen met de hand schrijven, vormen ze de letter zelf. Dit in tegenstelling tot het 
typen, waarbij kant-en-klare letters op het scherm verschijnen.

De relatie tussen de schrijfbeweging en de visuele vorm van de letter zou zorgen voor 
een krachtigere verankering in het geheugen. Inderdaad toont hersenonderzoek aan dat 
het leren van letters door te schrijven, zorgt voor sterkere geheugensporen dan wanneer 
de letters worden aangeleerd door te typen.

Bij beginnende schrijvers zijn de letters nog niet constant van vorm. Dat kan ook de 
positieve invloed van met de hand schrijven op letterherkenning verklaren. Door het 
zien van hun eigen handgeschreven letters, krijgen leerlingen inzicht in de kenmerkende 
eigenschappen van letters. Zo zullen leerlingen verschillende varianten van een letter als 
dezelfde letter herkennen. In deze verklaring is zien van de verschillende lettervormen 
bepalend, niet per se het zelf produceren ervan. De nodige variatie in lettervormen kan 
hier dus ook op een computer worden gerealiseerd, door te werken met letters in 
verschillende lettertypen.

Diepere verwerking
Als je iets opschrijft, onthoud je het beter. Het motorische schrijfproces zorgt voor 
een sterkere verankering in het geheugen. Uit onderzoek bleek dat studenten die met 
de hand aantekeningen maakten tijdens een college, meer leerden dan studenten die 
op een laptop aantekeningen maakten.

Omdat typen relatief snel gaat, hebben studenten die typen meer de neiging 
om het college letterlijk uit te typen. Hierdoor vindt er minder diepe verwerking 
van de stof plaats. Schrijven gaat langzamer: studenten die schrijven moeten 
de leerstof meer structureren en samenvatten, waardoor ze de leerstof 
dieper verwerken.
Door met de hand te schrijven, worden de fijne motorische vaardigheden getraind. Deze 
blijken positief gerelateerd aan verschillende academische vaardigheden, zoals lees- en 
rekenvaardigheid. Of dit ook invloed heeft op de ontwikkeling van 
de spellingvaardigheid is niet helemaal duidelijk.



Typen is minder complex
Leerlingen met minder goede handschriftvaardigheden blijken minder 
goed te presteren op spelling en stellen. Mogelijk hebben leerlingen met 
minder goede handschriftvaardigheden meer aandacht nodig voor het 
motorische schijfproces. Daardoor blijft er minder aandacht over voor andere 
aspecten van de geschreven tekst.
Typen is motorisch minder complex. Bovendien kunnen teksten op 
een computer makkelijk worden verbeterd, mede door hulpmiddelen als 
automatische spelling- en grammaticacontrole. Teksten die leerlingen op een 
computer hebben geschreven, zijn over het algemeen van hogere kwaliteit dan 
met de hand geschreven teksten. Ze zijn bijvoorbeeld beter van opbouw en 
hebben een duidelijkere focus.
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/draagt-handschrift-bij-aan-
taalvaardigheidsontwikkeling

Meer weten?
Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze 
vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

INGEKOMEN STUKKEN
Oproep kinderburgemeester
Het is bijna vakantie en daarna start er weer een nieuw schooljaar. Dit 
betekent ook dat Valkenswaard weer op zoek gaat naar een 

‘nieuwe’ Kinderburgemeester. Amy Vos heeft als derde Kinderburgemeester haar 
rol met verve vervuld. Half in de coronacrisis waarin er toch ook zaken werden 
afgelast of anders ingevuld, maar ook weer in een tijd waarin weer meer ruimte 
was om zaken fysiek met elkaar te ondernemen.
Dit jaar starten we onze zoektocht naar de vierde Kinderburgemeester 

iets eerder op zodat er genoeg tijd en ruimte is voor kinderen om te 
solliciteren. Valkenswaard is op zoek naar een leerling uit groep 7 of 8, die de 
stem van de jeugd kan laten horen in Valkenswaard. Deze kinderen zijn de 
toekomst van Valkenswaard en daarom willen we hen dan ook betrekken bij het 
vormgeven van deze toekomst. Bovendien kunnen zij oefenen in een wereld 
waarin zij straks zelfstandig besluiten moeten nemen.

In het YouTube filmpje wordt uitgelegd wat het inhoudt.
bijgaande video-oproep (https://youtu.be/WWG0lss4uTo) . Mochten de 
kinderen interesse hebben, dan kunnen ze voor 14 september hun sollicitatie in 
wat voor vorm dan ook mailen naar kinderburgemeester@valkenswaard.nl. 
Belangrijk is te benoemen dat ze wel toestemming moeten hebben van hun 
ouders.
Na een interne selectieronde mogen een aantal kinderen op 
dinsdagmiddag 20 september of 4 oktober op het gemeentehuis in 
Valkenswaard hun sollicitatie komen toelichten.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kennisrotonde.nl%2Fvraag-en-antwoord%2Fdraagt-handschrift-bij-aan-taalvaardigheidsontwikkeling&data=05%7C01%7Cdienekeberends%40rbobdekempen.nl%7C8020a7aff9f14e6147e108da592f440c%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637920356773828807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nvgv6KFN%2FeHvBk7SeKUeDzm%2BEKpVMpFUe2T8sh58L3E%3D&reserved=0
https://www.kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/PDF%20voor%20website-Kennisrotonde-antwoord%20VRAAG-130%20-%20update.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWWG0lss4uTo&data=05%7C01%7Cdirectie%40obsdebelhamel.nl%7C0ad07fb7824d44c8254e08da630e9bdc%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637931211637359678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seeSvojj2efLuLBxLgxsB%2Fb9f32UbzHrg3jLlZbyMJA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWWG0lss4uTo&data=05%7C01%7Cdirectie%40obsdebelhamel.nl%7C0ad07fb7824d44c8254e08da630e9bdc%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637931211637359678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seeSvojj2efLuLBxLgxsB%2Fb9f32UbzHrg3jLlZbyMJA%3D&reserved=0
mailto:kinderburgemeester@valkenswaard.nl




Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen 
van de afgelopen jaren ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in 
samenwerking met de gemeente Valkenswaard, het CJG, de GGD, leerkrachten en 
andere professionals dit voorjaar opnieuw van start met een spel- en praatgroep 
voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning 
van bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen 
nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas 
blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de langere termijn of bij een goed 
verlopen scheiding, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt 
kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen 
die dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee 

om te gaan, een buitenkans dus!
Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag 
hebben)

KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar. Het KIES programma bestaat uit acht 
wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder professionele begeleiding van 
een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende werkvormen 
(bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek 
met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op 
speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen 
vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze 
manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt 
kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren 
omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel 
(h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze 
niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen 
betekenen.
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding 
een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.
KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook 

voor hen is extra aandacht (al dan niet preventief) waardevol en ten zeerste aan 
te raden.

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders en deelnemend(e) kind(eren) 
een intake en de laatste bijeenkomst is een evaluatiebijeenkomst samen met 
ouders en de kinderen. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de 
basisscholen van Valkenswaard of bij de Hofnar..
Indien de groepstraining niet passend is of de vraag specifieker dan is individuele 
coaching ook mogelijk. Informatie hierover is verkrijgbaar via het Sociaal 
Team/CJG of de KIEScoach.

Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag uiterlijk 12 september 
2022 via info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts)


