
AGENDA

23 JULI TOT EN MET 4 
SEPTEMBER
ZOMERVAKANTIE

MAANDAG 5 SEPTEMBER
EERSTE SCHOOLDAG
LUIZENCONTROLE

DONDERDAG 
22 SEPTEMBER
INFORMATIEAVOND

WOENSDAG 5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

DONDERDAG 6 OKTOBER 
EN DINSDAG 11 OKTOBER 
OUDERGESPREKKEN 
WELBEVINDEN KINDEREN

VRIJDAG 7 OKTOBER TOT 
EN MET 21 OKTOBER
KINDERBOEKENWEEK

VRIJDAG 21 OKTOBER
12.15 UUR ALLE 
KINDEREN VRIJ

24 T/M 28 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

29 OKTOBER
START WINTERTIJD
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Het schooljaar zit erop! De tafels zijn gepoetst, de klassen 
leeggeruimd, de kluisjes zijn gepoetst.

Wat een bijzondere week hebben we achter de rug. Maandag 
keken we naar de prachtige musical van Het Facet en ’s avonds 
was de afscheidsavond voor de schoolverlaters van Het 
Facet. Dinsdag stond in het teken van het pensioen en 
daarmee afscheid van juf Yolanda. Ook nam groep 4 vast 
afscheid van juf Anouk.
Woensdag keken we naar de fantastische musical van groep 
7/8 en ‘s avonds was de voorstelling voor de ouders van 
groep 7/8 en aansluitend de afscheidsavond voor groep 8.
Donderdag gingen alle kinderen kennismaken met hun nieuwe 
juf of meester en de klasgenoten. En kwamen er 14 nieuwe 
leerlingen kennismaken in groep 1 t/m 3.
Vandaag hebben we om 10.30 uur de schoolverlaters van 
groep 8, Belhamel en Facet, uitgezwaaid! Daarna sloten de 
overige kinderen hun schooljaar af in hun eigen klas met hun 
eigen leerkracht.
Dag, Sam, Axel, Igor, Eline, Damian, Betiel, Pleun, Thijs, Enzo,
Cas, Quinn, Daimy, Moussa, Jolijn, Niene, Jailey, Jazmyn, Vito
, Fay,Ilayza, Liv- Yvi, Juf Anouk & Juf Yolanda.

Het ga jullie goed! Kom nog eens langs voor een praatje!
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Personeel
De vakantie gaat beginnen maar we hebben ons team compleet! Wat is dat 
ongelooflijk fijn. Ik heb u vorig weekend een luxe plaatje kunnen presenteren, met 
in het eerste half jaar veel extra ondersteuning in de groepen, in een tijd dat er 
veel scholen nog vacatures hebben. Ik ben blij dat mensen toch bewust voor onze 
school kiezen om te komen werken, in een tijd dat de banen voor het 
oprapen liggen. Als kers op de taart hebben we ook nog net een vakleerkracht 
aan kunnen nemen. Meester Jasper Verhoeven komt hier volgend schooljaar 
diverse gymlessen verzorgen op de reguliere Belhamel. Juf Jennemieke blijft nog 
tot de herfstvakantie op Het Facet. Na de herfstvakantie komt juf Ilse weer terug 
van bevallingsverlof.

Als team nemen we vandaag afscheid van juf Yolanda en juf Anouk.
Nogmaals enorm bedankt voor jullie enorme inzet en betrokkenheid voor de 
school. 
Wat gaan we jullie lach in de school missen… Gelukkig zien we juf Yolanda nog ter
ug als vrijwilliger op school en juf Anouk? 
Die blijft binnen ons bestuur werken en zien we op de studiedag van 
alle scholen die bij het bestuur horen op 5 oktober, de dag van de leraar. 
Dus ook tegen haar zeggen we als team TOT ZIENS!

Vakantie en studiedagen
Het vakantierooster dat verderop in deze Kattebel staat kunt u straks ook op de 
website vinden. Ook volgt er een overzicht op de website met alle studiedagen, 
die tevens ook in deze Kattebel staan. Voor groep 5 t/m 
8 volgen er nog wat vrije vrijdagmiddagen. Die nemen we op in onze kalender. 
We geven geen kalender meer uit op papier. Er was 
de afgelopen jaren te weinig belangstelling voor om dit nog in stand te houden. 

Er komt een eenvoudige versie op de website.

Vakantie
Het was ook dit jaar een pittig schooljaar. Corona speelde ons dit jaar weer 
parten. Maar we houden de moed erin en gaan nu goed opladen zodat we 
volgend schooljaar weer fris en fruitig kunnen beginnen met de kinderen aan een 
nieuw schooljaar.
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen, uw betrokkenheid en hulp in het afgelopen 
schooljaar. Het is hartverwarmend om de waardering van zoveel ouders te krijgen 
en te ervaren.

We gaan nu lekker vakantie houden. Of je nu naar België, Noorwegen, Italië, de 
Nederlandse kust gaat of lekker in eigen achtertuin of op het balkon blijft, ik wens 
u en uw kind(eren) een heel fijne en ontspannen tijd toe.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur



JARIG

30 juli
Lizzy
Groep 1-2 B

31 juli
Ahmed 
Groep 3

10 augustus
Emma en Sophie
Groep 6

14 augustus
Isaare
Facet B

18 augustus
Armin

Facet B

20 augustus
Ties
Groep 3

21 Augustus
Maha
Groep 1-2 A

22 augustus
Pedro
Groep 3

28 augustus
Julian
Groep 1-2 A

29 augustus
Guus

Groep 3

4 september
Ivar
Groep 4

Vakantierooster 2022/2023

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 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 21-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023

Overzicht studiedagen:
• Woensdag 5 oktober

• Woensdag 16 november
• Vrijdag 23 december
• Maandag 30 januari
• Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag)
• Dinsdag 30 mei (dinsdag na Pinksteren)
• Donderdag 29 juni

Groep 1 tot en met 4 extra vrije dagen tijdens kamp van 
groep 8 (dit is de week na Pinksteren, dus dat is een hele 
week vrij)

• Woensdag 31 mei
• Donderdag 1 juni
• Vrijdag 2 juni

We herhalen voor de zekerheid de nieuwe 
schooltijden:

Maandag 8:30 - 12:15 uur 13:15 - 15:00 uur

Dinsdag 8:30 - 12:15 uur 13:15 - 15:00 uur

Woensdag 8:30 - 12:15 uur 's middags vrij

Donderdag 8:30 - 12:15 uur 13:15 - 15:00 uur

Vrijdag 8:30 - 12:15 uur Groep 5 t/m 8
13:15 - 15:00 uur

Groep 1 t/m 4
's middags vrij



Overblijfkracht worden op vrijdag? Kind opgegeven?

De inschrijvingen voor de TSO sluiten per 23 juli. Heeft u eraan gedacht uw kind aan te melden 
indien u gebruik wil maken van de de tussenschoolse opvang? Zie eerder berichten hierover in 
De Kattebel en de mail.

Als u uw kind heeft aangemeld ontvangt u, nadat de contracten zijn aangemaakt een 
bevestiging. Dat zal in de eerste helft van de zomervakantie zijn.

We hebben een overblijfkracht gevonden die zou willen helpen tijdens het overblijven 
op vrijdag. Fijn als daar nog iemand bij komt. U kunt u opgeven via tsodebelhamel@ik-ook.nu

Met vriendelijke groet,

Sabine Loos
TSO coördinator van IK-OOK

Beste ouders en kinderen van De Belhamel,

Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Mariëlle 
van Gog (52) en woon, samen met Willem (18) en 
Wouter (16) in Geldrop. Ik heb daar jaren in het 
onderwijs gewerkt. Na een hele tijd eruit te zijn 
geweest, heb ik de stap gewaagd om terug te keren in 
het onderwijs en ben ik heel erg blij dat De Belhamel 
mijn werkplek gaat worden. Als ik niet aan het werk 
ben, houd ik ervan om creatief bezig te zijn, te 
lezen, op vakantie te gaan naar Italië, carnaval te 
vieren en gezellige dingen te ondernemen met mijn 
kinderen, mijn familie en mijn vriendinnen.

Ik heb zin om te gaan starten op deze mooie school 
en kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Juf Mariëlle
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Musical groep 8: 'De Lachfactor'

Wat een feest om de kinderen van groep 8 zo op het podium te zien 
stralen. Vol enthousiasme probeerden ze Lola, dochter van de rijke 
fabrikant aan het lachen te krijgen. Uiteindelijk is ze dat gelukt!



Musical van Het Facet: 'Game over'

De kinderen en juf Hannie hadden zelf een musical geschreven. Patrick 
vierde zijn verjaardag en wilde graag met zijn vriendjes gamen. Zijn ouders 
vonden dat ze maar gewone gezelschapsspelletjes moesten spelen. Maar 
dat gebeurde natuurlijk niet. Door een of ander Chinees spel werden ze in 
het computerspel gezogen en moesten de ouders proberen om ze terug te 
halen door steeds een nieuw level te spelen. Gelukkig wisten de ouders nog 
hoe het gamen werkte dus kwamen ze terug uit het spel. Eind goed al 
goed.



Lieve ouders en kinderen van De Belhamel,

Wat heb ik genoten afgelopen dinsdag. Het was een dag vol verrassingen.
Om kwart voor 8 stond Juf Dieneke al aan de deur met een tandemfiets met allemaal 
ballonnen eraan. Samen zijn we naar school gefietst 
waar we werden opgewacht door alle kinderen van de school en heel veel ouders. 
De kinderen hebben gezongen, begeleid door meester Richard op de gitaar. Wat een 
ontvangst.
Daarna werd ik in de klas verwend door de kinderen, met allerlei cadeaus.

Ik kreeg een grote lege pot. Daarmee moest ik alle groepen langs. Aan het eind van 
de rit was de pot gevuld met allemaal briefjes waarop ieder kind een wens had 
geschreven. Eén voor elke dag. Dus tot carnaval, hebben we uitgerekend, kan ik 
iedere dag een briefje open maken en aan De Belhamel denken.

's Middags kwamen mijn man en eigen kinderen op bezoek. De tafel in de klas was 
gedekt voor een high tea. Wat hebben we gesmuld. En na school kwamen er nog wat 
ouders en oud collega's op bezoek.
Kortom een dag om nooit te vergeten.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad op De Belhamel. Daarom wil ik in de 
toekomst nog vrijwilligerswerk komen doen. Ik ga genieten van mijn vrije tijd. Dus 
jullie zien mij na de zomer vast en zeker nog wel eens rondlopen op school.

Een hele fijne zomervakantie gewenst.
Juf Yolanda



Op de laatste schooldag van 2021-2022 hebben we met alle 
kinderen van de school de leerlingen van groep 8 weg geblazen.


