
AGENDA

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 
TOT EN MET 5 OKTOBER
KINDERPOSTZEGELS

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 
TOT EN MET DINSDAG 
4 OKTOBER
OOGSTFEEST OP SCHOOL

WOENSDAG 5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

DONDERDAG 6 
OKTOBER EN DINSDAG 
11 OKTOBER
OUDERGESPREKKEN
WELBEVINDEN EN AANBOD

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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VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IK-OOK I.S.M. HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen  
040-2042588 | info@obsdebelhamel.nl | www.obsdebelhamel.nl

Coronamaatregelen
Uiteraard hopen we op een ‘coronaluw’ schooljaar. We 
moeten echter ook rekening houden met het scenario 
dat corona weer de kop opsteekt en dat we te maken 
krijgen met een grote uitval van leerlingen en 
medewerkers, vanwege quarantaine of ziekte. In dat 
geval gaan we over op een ‘coronadraaiboek’, waarbij 
we zoveel mogelijk leerlingen les kunnen blijven geven. 
Mocht het nodig zijn dan informeren we iedereen 
natuurlijk zo snel mogelijk, al hopen we dat onze 
plannen voor altijd in de koelkast kunnen blijven.

Schoolontwikkeling
De afgelopen schooljaar is qua schoolontwikkeling 
anders gelopen dan gepland. In het voorjaar van 2020 
en de winter van 2021 moesten de scholen een aantal 
weken dicht in verband met het Coronavirus en werd er 
van de ene op de andere dag thuisonderwijs verzorgd. 
Ook daarna was het nog onstuimig.
Dit heeft in de schooljaren alle aandacht gevergd van 
het personeel. Geplande activiteiten op 
schoolontwikkeling gericht kwamen in deze periode te 
vervallen of werden op een laag pitje gezet. Hierdoor 
hebben we een aantal geplande activiteiten 
doorgeschoven en gaan we ons dit schooljaar vooral 
richten op het borgen van ons onderwijs en 
plannen maken voor de toekomst.
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JARIG

24 september
Rafaela
Groep 3

27 september
Mercedes
Groep 1-2 A

29 september
Jaylinn
Groep 6

2 oktober
Jur
Groep 5

3 oktober
Zoë

Groep 1-2 A

Waar hebben we aan gewerkt in schooljaar 21/22 en wat 
betekent dit voor dit schooljaar:
 Wat betreft begrijpend lezen en begrijpend luisteren 

(kleuters), hebben we datgene wat we met een 
onderwijsbegeleidingsdienst hadden ontwikkeld qua 
geïntegreerde aanpak geborgd in een beleidsdocument.

 Cultuur heeft een nieuwe impuls gekregen binnen De 
Belhamel en Het Facet. We hebben gewerkt met 
een nieuwe methode met een duidelijke doorgaande lijn 
zodat verschillende disciplines aan bod komen. Juf Puk 
heeft uiteraard een impuls aan ons muziekonderwijs 
gegeven en doet dat ook dit schooljaar weer met veel 
enthousiasme. De eerste optredens van kinderen voor 
elkaar staan reeds gepland zodat alle kinderen komend 
jaar podiumervaring op gaan doen.

 We gaan in de klassen uit van verschillen tussen kinderen, 
waarbij we de haalbaarheid voor de leerkrachten in het 
oog houden. Het aanbod voor meer- en hoogbegaafden 
en kinderen die juist minder cognitieve capaciteiten 
hebben, wordt verder onder de loep genomen. Ook 
de afgelopen schooljaren hebben we hier aandacht aan 
besteed, maar we willen hier zelf nog beter in worden. Dit 
is een doorlopend proces. We gebruiken hierbij indien 
wenselijk de materialen en kennis die voor handen zijn bij 
Het Facet. Komend jaar richten we ons daarbij specifiek 
op spelling voor kinderen die meer aan kunnen bij de 
reguliere Belhamel.

 We verdiepen ons daarnaast in hoe we ons aanbod beter 
af kunnen stemmen op kinderen die juist minder 
aankunnen. Hierbij worden we begeleid door een 
ambulant begeleidster van De Groote Aard, een school 
voor speciaal onderwijs voor kinderen (en jongeren) met 
een leer- en ontwikkelingsachterstand en die extra 
ondersteuning nodig hebben in hun leerproces.

 We gaan verder met het werken vanuit leerlijnen bij de 
kleuters. Hierop stemmen wij ons aanbod af.

 Ook bij Het Facet zijn we bezig met de speciale leerlijnen 
voor hoogbegaafde kinderen.

 Afgelopen jaar stond op de reguliere Belhamel 
woordenschat centraal. Nu maken we de stap 
naar woordenschatontwikkeling voor kinderen 
metNederlands als Tweede Taal (NT2).

 Bij Het Facet hebben we onze kennis en vaardigheden 
vergroot t.a.v. omgaan met gedragsproblemen. Dit 
hebben we gedaan door praktijk gestuurde coaching door 
een gedragsspecialist. Ook dit jaar gaan we hiermee 
verder. We gaan ons (anti)-pestprotocol ombouwen naar 
een veiligheidsprotocol waarbij we ook met de reguliere 
Belhamel aansluiten.

Voor dit schooljaar hebben we naast bovenstaande punten die 
we vervolgen nog een prioriteit gesteld:
 We willen het onderwijs dat we geven borgen. Ons 

team is flink gegroeid in de afgelopen jaren. Komend 
schooljaar komt er een nieuw Koersplan voor de hele 
organisatie van ons bestuur en maken we voor onze 
school een nieuw schoolplan. Hiervoor herijken we 
de missie en de visie van de school en stemmen we onze 
werkwijze op elkaar af.

Groet, juf Dieneke (schooldirecteur)



Kijkochtend
Woensdag 28 september kunt u tussen 8.30 en 9.00 uur een kijkje nemen in de groep van uw 
kind. U ziet dan hoe het gaat in de klas. Heeft u meerdere kinderen dan loopt u tussendoor 
naar een andere groep. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze bewaren voor de 

oudergesprekken die op 6 of 11 oktober plaatsvinden.

Uitnodiging oudergesprekken
Op woensdag 28 september krijgt u een uitnodiging van Schoolgesprek.nl in uw mailbox. Via 
deze weg kunt u zelf een afspraak plannen met de leerkracht(en) van uw kind.
U volgt de aanwijzingen in de mail.

De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 6 oktober en dinsdag 11 oktober.

De schoolgesprekken planner zal opstaan van woensdag 28 september tot en met dinsdag 4 
oktober.

Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van vrijdag 7 oktober tot en met vrijdag 21 oktober. Het 
thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi Ga Groen.
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het 
strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken 
in je eigen tuin, het past in dit thema. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles 
te ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op 
avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen 
of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar 
buiten.
De kinderen van school gaan op avontuur in de jungle. We openen de Kinderboekenweek op 
vrijdag 7 oktober door op avontuur te gaan in de jungle. En sluiten het vrijdag 21 oktober 
feestelijk af. Hoe? Dat is nog een verrassing.



NIEUWS UIT GROEP 7/8
Een nieuwe klas
Natuurlijk kennen de kinderen elkaar nog uit de tijd dat ze bij juffrouw 
Heleen zaten. Toch zullen ze elkaar weer opnieuw moeten leren kennen. 
De kinderen zijn ouder en groter geworden. Bovendien zijn er twee nieuwe 
leerkrachten. Er zal weer een groep gevormd moeten worden tijdens de 
eerste zeer belangrijke weken. We zetten allerlei energizers in van de 
methode Kwink om elkaars kwaliteiten op sociaal-emotioneel gebied te 
ontdekken. Wanneer we elkaars kwaliteiten kennen, kunnen we die 
inzetten om de groepssfeer te verhogen. De kinderen hebben uit de 
onderstaande lijst drie kwaliteiten gezocht die ze bij zichzelf vinden horen. 
Die kwaliteiten hebben ze op kaartjes geschreven en die zetten we vaak in 
tijdens de energizers. Daar komen leuke gesprekken uit voort. Bijvoorbeeld: 
Wat zou er gebeuren in een groep wanneer niemand de kwaliteit ‘ik ben 
vriendelijk’ bezit. In kleine groepjes maken de kinderen sketches wanneer 
een dergelijke kwaliteit ontbreekt.

Geschiedenis
We zijn gestart met het blok over de jagers/verzamelaars en de eerste 
boeren. De kinderen vinden dat altijd een heel avontuurlijk thema. We 
combineren de lessen met woordenschat (taal), begrijpend lezen, 
presentaties, tekenen en handvaardigheid. Zo krijgt dit geschiedenisblok 
nog meer diepgang. De eerste plannen zijn al gemaakt om dit blok af te 
sluiten met allerlei presentaties zoals een tentoonstelling. Hoe het allemaal 
gaat worden weten we nog niet helemaal, maar we houden u zeker op de 
hoogte.

Lezen
Helaas lezen de kinderen in Nederland steeds minder. Lezen is uiterst 
belangrijk voor de woordenschat, spelling, taalgevoel en natuurlijk 
begrijpend lezen. We stimuleren dat kinderen thuis ook gaan lezen 
want alleen lezen op school is niet genoeg. Uw kind hoeft heus niet altijd 
een leesboek te lezen. Een stripverhaal of tijdschrift over bijvoorbeeld 
paarden of voetbal zijn natuurlijk ook prima. Blijf uw kind stimuleren om te 
gaan lezen. In de bibliotheek is uw kind altijd welkom. Maak er gebruik 
van.

Tot zover het nieuws uit groep 7/8
Met vriendelijke groet,
Meester Jeroen en Meester Richard



KWINK Burgerschap – Regels & Rechten

In de eerste les over actief burgerschap dit schooljaar leren we dat regels nodig 
en belangrijk zijn. Stel je voor dat iedereen in de buurt besluit om een eigen 
concert in de achtertuin te geven! Bij voetbal mag je een tegenstander niet 
schoppen, maar bij een kickbokswedstrijd is dat juist de bedoeling!
Veel regels gelden voor iedereen. Die regels worden vastgesteld in wetten. In 
deze les leren de kinderen hoe regels tot stand komen. Ze ontdekken dat die 
regels er ook zijn om hun rechten te beschermen. Ze maken kennis met sommige 
mensenrechten.

Kinderpostzegels
In het kader van actief burgerschap doen we in de bovenbouw mee met de 
actie van de kinderpostzegels.
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar kinderen die extra steun 
nodig hebben. Dit doen ze in en buiten Nederland met partners via projecten 
gericht op pleegzorg, onderwijs en veerkracht.
De actie start op woensdag 28 september en eindigt op woensdag 5 oktober. 
We hopen natuurlijk weer op een grote opbrengst net als het vorig schooljaar!



Even voorstellen
Mijn naam is Jasper Verhoeven en het komende 
schooljaar mag ik de gymlessen verzorgen op jullie 
basisschool bij de reguliere Belhamel in groep 3 t/m 8.
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben 44 jaar oud 
en woonachtig in Aalst-Waalre.
Ben getrouwd en heb 2 lieve kinderen. Mijn hobby’s zijn 
hardlopen, judo, boksen en fitness. Daarnaast geef ik 
graag voetbaltraining aan mijn zoontjes. Ook ben ik 
gespecialiseerd in weerbaarheidstrainingen en anti-
agressietrainingen.
In het verleden heb ik bij defensie, IMW in Tilburg en heb 
ik bij het CIOS in Sittard gewerkt.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging!

Groet, meester Jasper

INGEKOMEN STUKKEN

EHBO cursus voor kinderen
Voor het onderwerp EHBO op school organiseert de gemeente, op verzoek 
van de kinderburgemeester, een EHBO middag, waarbij kinderen kennis 
maken met de ambulance, reanimatie, leren signaleren en 112 melden. Er 
zullen in totaal 3 workshops gegeven worden waar maximaal 12 kinderen 
per workshop mee kunnen doen. Dit betekent dat in totaal 36 kinderen zich 
kunnen melden voor deze middag. De workshops worden georganiseerd 
door Ascendes Opleidingen, en zullen plaatsvinden op woensdag 19 
oktober 2022 in theater De Hofnar, van 14:00-17:00. De aanmelding voor 
de workshops loopt via deze aanmeldlink: https://bit.ly/EHBOmiddag of de 
QR-code hieronder.

Er worden begeleiders gezocht. U heeft geen EHBO kennis nodig!! Als u 
als ouder wil begeleiden, dan kunt u dat opgeven bij aanmelding van 
uw kind.

Nieuws van de TSO
Beste ouders, opa's, oma's en andere verzorgers,

Ondertussen is de TSO op gang, soms is het nog een beetje wennen maar het 
meeste verloopt goed. Doordat er meer kinderen waren dan op tijd waren 
aangemeld, was het even stoeien met de bezetting in de klaslokalen.

We zijn superblij met de overblijfkrachten die zich zo hard en flexibel inzetten!
Graag willen we er nog iemand bij voor de vrijdag, heeft u interesse of kent u iemand die 
wellicht geïnteresseerd is of heeft u vragen?
Mail dan naar tsodebelhamer@ik-ook.nu

Met vriendelijke groet,
Sabine Loos,

Overblijfcoördinator

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FEHBOmiddag&data=05%7C01%7Cpaulinebisseling%40rbobdekempen.nl%7Cc3a7072e90cf4dd0d7ee08da965f12d3%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637987632318118670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NT3dD0V1GfW%2FyF00tG6KiSGMNNC0DVBTImBY%2FDcn4uE%3D&reserved=0
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Tip van de Bibliotheek: gratis webinars voor ouders
De Bibliotheek organiseert dit najaar twee gratis online webinars, speciaal voor ouders.

'Hoe help ik mijn kind als startende lezer?'
Goed leren lezen is een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt en gebruikt, óók in 
deze digitale wereld, zéker in deze digitale wereld. Hoe help je als ouder je kind op een 
ontspannen manier naar een goede leesvaardigheid? Daar gaan we op in tijdens dit 
webinar. Dinsdag 27 september om 20:00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze 
link: https://kempen.op-shop.nl/5212/webinar-hoe-help-ik-mijn-kind-als-startende-

lezer/27-09-2022.

Webinar: Mijn kind heeft een hoog leesniveau, Wat nu?
Op school wordt veel aandacht besteed aan lezen. De focus ligt daarbij logischerwijs vaak 
op kinderen die minder goed zijn in lezen. Maar wat nu als je kind juist wel heel erg goed 
kan lezen? Waar loop je dan tegen aan? Hoe begeleid je je kind dan op de juiste manier? 
Daar gaan we op in.
Aanmelden kan via deze link: https://kempen.op-shop.nl/5537/webinar-mijn-kind-heeft-
een-hoog-leesniveau-wat-nu/11-10-2022
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