
AGENDA

VRIJDAG 21 OKTOBER
SLUITING 
KINDERBOEKENWEEK

24 T/M 28 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

ZONDAG 29 OKTOBER
START WINTERTIJD

MAANDAG 31 OKTOBER
LUIZENCONTROLE
(geen gel in je haar en geen 
ingewikkelde vlechten etc. 
svp. )

WOENSDAG 2 NOVEMBER
ALLE KINDEREN 8.20 UUR 
OP SCHOOL
START STREETWISE 
PROJECT
(ZIE VORIGE KATTEBEL).

WOENSDAG 9 NOVEMBER
ONTRUIMINGSOEFENING

MR VERGADERING 19.30u.
(ONLINE)

VRIJDAG 11 NOVEMBER
LEERLINGRAAD
KATTEBEL 5

ZATERDAG 12 NOVEMBER
SINT IN NEDERLAND

WOENSDAG 16 NOVEMBER
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
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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

Dakvader/moeder gezocht
In de vorige Kattebel stond een oproep voor een nieuwe 
dakvader/moeder. Er is een vader die ons wil helpen. 
Helaas heeft de andere dakvader laten weten dat hij er 
wegens werkomstandigheden mee moet stoppen. Dus... 
bent u wel eens een ochtend vrij en durft u bladeren en 
ballen van het dak te halen? Dan maakt u de kinderen, de 
conciërge en mij blij. Opgeven kan per mail 
(directie@obsdebelhamel.nl) of spreek de conciërge John 
of mij even aan.

Ik breng u in contact met de andere dakvader. Bedankt 
alvast.

Rest mij nog om u een fijne herfstvakantie te wensen met 
de kinderen.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

Opening Kinderboekenweek
Vrijdag 7 oktober hebben we de kinderboekenweek met 
het thema Gi Ga Groen geopend met Saf en Ari. Zij namen 
ons mee in de leesjungle. Ze hebben daar allerlei 
dieren gespot en die dieren hadden allerlei verschillende 
boeken bij zich. Saf en Ari openden de leesjungle voor alle 

kinderen. De kinderen mogen met hun klas komen lezen in 
de leesjungle.

Vandaag was de voorleeswedstrijd. Een terugblik volgt in 
de volgende Kattebel.

mailto:info@obsdebelhamel.nl
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JARIG

22 oktober
Desmay
Groep 1/2A

22 oktober
Lara
Groep 4

26 oktober
Biek
Groep Facet A

27 oktober
Daniel
Groep 5/6

28 oktober
Dylan
Groep 7

29 oktober
Shane
Groep 1/2A

4 november
Elvira
Groep 4

6 november
Niels
Groep Facet A

Samenvatting Medezeggenschapsraad
vergadering 20-09-2022

Welkom
Wij verwelkomen eerst onze twee nieuwe MR leden, 
Rebekka Veraa (ouder) en Tanja Jansen (leerkracht).

Mededelingen
• Treetops heeft een schouw gedaan van het gebouw en 

komt met een nieuw onderhoudsplan voor het gebouw.
• De schoolgids is vernieuwd en staat op de website.

Start schooljaar
• Het schooljaar is over het algemeen rustig begonnen. 

Zowel de kinderen als leerkrachten hebben een goede 
start gehad. Het filmpje van het team voor de opening is 
goed ontvangen.

• De MR heeft zich gepresenteerd op de algemene 
informatieavond. De deur van de MR staat altijd open en 
iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. 
Graag even van tevoren doorgeven als u een vergadering 
wil bijwonen, omdat we soms ook via Teams 
vergaderen. (mrbelhamel@rbobdekempen.nl)

Komend schooljaar
Het nieuwe schoolontwikkelingsplan is besproken en is 
opgenomen in de schoolgids en reeds vermeld in een 
eerdere Kattebel van dit schooljaar.

Draaiboek Corona
Het Corona-draaiboek dat verplicht is voor iedere school, is 
up to date gemaakt.

TSO ervaringen tot nu toe
In de MR zijn de ervaringen met de tussenschoolse opvang 
gedeeld. Deze zijn vervolgens besproken met de directeur 

van Ik-OOK en de overblijfcoördinator. Dit heeft u reeds 
kunnen lezen in de vorige Kattebel.

MR-OR gezamenlijke vergaderdata
Gezamenlijke vergaderingen met de Ouderraad zijn 
afgesproken: 20 maart en 28 juni.

Met vriendelijke groet,
Namens De MR,
Juf Helen Sweere



Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 21 oktober gaan we met de hele school de Kinderboekenweek afsluiten met een 
heuse jungle speurtocht. De groepjes bestaan uit kinderen van alle leeftijdsgroepen en 
een begeleider. Ieder kind krijgt een eigen bingokaart waarop vier voetsporen staan. Als 
groepje krijgen de kinderen een groot vel waar alle voetsporen op staan. Zo kun je als 
groepje tellen hoeveel voetafdrukken je tegen komt. In de wijk worden allerlei 
afdrukken verstopt en de juffen en meesters lopen verkleed rond. Het wordt een leuke 
speurtocht. Alle ouders, oma’s, juffen en meesters bedankt voor jullie hulp! Zonder 
jullie hulp kunnen wij niet goed speuren!

KWINK van de week: Kom even tot rust!
Als je (heftige) emoties voelt opkomen of erger voelt worden, komt er een moment 
waarop het allemaal te veel wordt. Je wordt dan steeds gestrester. Dit gebeurt ook 
in het filmpje bij Hassel, één van de Kwinkdieren. Daardoor reageert hij onaardig op 
Varken en Pim. En het bouwen van een dominobaan gaat ook niet zo goed 
nu Hassel zo gestrest is. Daarvoor moet je juist rustig zijn! Het is daarom goed om 
ervoor te zorgen dat je rustig wordt. Zodat je het moment voorblijft waarop het je 
allemaal te veel wordt. Daar gaan we in de komende lessen mee oefenen!



NIEUWS UIT GROEP Facet A

Het Facet heeft deze periode 
het kernconcept binding. 
Binding heeft te maken met 
dingen die je belangrijk vindt, 
feesten die je viert en met je 
geschiedenis.
Voor dit kernconcept hebben 
we met heel het Facet 
mummies geknutseld omdat je 
dan het inwikkelen met 
verband hebt. Zo past de 
opdracht in het kernconcept.

We moesten van ijzerdraad een basis maken voor de mummie. Toen moesten we het 
draad een houding geven en zorgen dat het ijzerdraad bleef zitten/staan. Als de basis 
bleef staan moesten we de basis inwikkelen met een reep laken.
Dat moest je lang blijven doen, totdat de mummie dik genoeg was.
De volgende opdracht was om een Halloween versiering te maken waaronder 
vleermuizen. Dit ging lekker snel en we konden zelf details toevoegen. Nu maken we nog 
een 3d schilderij over Halloween, maar die zijn nog niet klaar.
Geschreven door Marie en Bas

Knutselen bij het kernconcept binding: Mummies en 
vleermuizen.

Klassenronde 
voorleeswedstrijd

Ook dit jaar is er een 
voorleeswedstrijd. De wedstrijd is 
voor groep 7 en 8. Het begint altijd 
met een klassenronde. Voor Facet 
A, waarin kinderen uit groep 7 
zitten, deden ik (Biek), Ainoa en 
Marie mee. Het was op vrijdag 8 
oktober 2022. Marie las een stukje 
uit het boek: 'Steenstraat' voor, 
Ainoa las een stukje uit 'De 
knotsgekke wereld van Lotte 
Wirwar: de dolle reis door 
Zweden' voor en ik (Biek) las een 
stukje uit de Gebroeders 
Leeuwenhart voor. En dan de score, 
dames en heren de winnaar is: 
Marie!!! en de 2de plek is: Ainoa!!! 
en als laatste op de 3de plek sta ik: 
Biek!!! De verschillen in de punten 
waren erg klein.
Geschreven door Biek en Leandro



Het kernconcept Binding
We begonnen in de eerste week aan het kernconcept binding. We 
kregen meteen aan het begin van het jaar huiswerk. Van onze juffen 
moesten we een lijstje maken met Nederlandse dingen of een paar 
typisch Nederlandse dingen meenemen naar school zoals kruidnoten.
De winnaar, die de langste lijst maakte, kreeg als prijs een stroopwafel. 
Er waren 2 winnaars. De meest origineelste uitwerking kreeg een prijs. 
Die prijs was voor Vince. Ook de leerling met de langste lijst kreeg een 
prijs. Die prijs was voor Bas. De meeste kinderen hadden rond de 30 
woorden of een ding mee.
We hebben ook nagedacht over het inburgeringsexamen. Mensen die 
in Nederland komen wonen, moeten de taal leren en moeten ook veel 
leren over Nederland. Samen hebben we nagedacht over goede 
vragen. De komende 3 weken gaan we nog onderzoek doen naar dit 
onderwerp. Ook gaan we leren over de regering en gaan we samen 
een debat voeren.

Geschreven door :Maurick Rombouts en Neal Nassereddine

Wandelen bij de markt in Valkenswaard
De wandeling had te maken met het kernconcept binding.
We wandelden door centrum van Valkenswaard en leerden zo over de 
geschiedenis van Valkenswaard. Het was een speurtocht. 

We zagen een grote valk in de grond getegeld, dat was de valk van Valkenswaard.
We kwamen als eerst langs het oude gemeentehuis van Valkenswaard.
Daar moesten we een jaartal van een steen aflezen. Ook liepen we langs de 
fontein en langs De Hofnar. Het was gezellig en we weten nu ook dat de vlag van 
Valkenswaard dezelfde kleuren heeft als de vlag van Oekraïne.

Het was fijn dat er ouders waren die kwamen helpen bij de wandeling. 
Bedankt. Geschreven door Ainoa en Max



Volop energie tijdens het Samen Valkenswaardig festival voor 
kids
Hey, ben je er ook bij? Op zondag 30 oktober organiseren we in het Van Bestpark in 
Valkenswaard samen met alle partners van Samen Valkenswaardig het eerste klimaat- en 
energiefestival voor kids! De toegang is gratis.
Vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur in het Van Bestpark kunnen kids knutselen, proefjes doen, 
een tiny house van binnen bekijken en meedoen aan verschillende challenges. Ook is er 
een familiespeurtocht over het hele terrein. Er is zelfs een spelletjesvloer die energie 
opwekt terwijl jij probeert zoveel mogelijk lampjes uit te springen. En ligt je favoriete 
speelgoed in stukken? Neem het dan mee naar het festival! Dan kijken de experts van het 
Speelgoed Repair café of ze het kunnen maken.
Ook voor je ouders, familie of vrienden is er genoeg te beleven en te leren. Plaatselijke 
horecaondernemers delen Valkenswaardige hapjes uit, gemaakt van restjes uit eigen 
keuken. En natuurlijk zijn er verschillende optredens die dag, zoals bijvoorbeeld van De 
Vuilnismannen: trommel jij met ze mee op rommel?
Kijk eens wat er kan! Wij Valkenswaardenaren genieten volop van onze bruisende 
gemeente midden in het groen. Sterker nog, we zijn er trots op! Om dit zo te houden, is het 
belangrijk om er zuinig mee om te gaan. Dat vinden alle partners van Samen 
Valkenswaardig ook. Ontdek daarom tijdens het Samen Valkenswaardig festival voor Kids
hoe jij kunt helpen of wat je nog meer kunt doen. Samen Valkenswaardig!
Voor meer informatie over Samen Valkenswaardig en wat we doen, kijk op 
https://www.valkenswaardig.nl of volg de sociale media kanalen van Samen 
Valkenswaardig op Facebook en Instagram. Hier vind je nieuws, projecten en acties en kun 
je tips vinden én delen.

Stichting Leergeld, zodat alle kinderen mee kunnen doen
Stichting Leergeld helpt kinderen (0-18 jaar) op het gebied van onderwijs, 
verenigingen, sport en buitenschoolse activiteiten.
Zit je als ouder in een financieel lastige tijd waardoor er geen geld is voor onder meer 
een fiets, laptop, schoolspullen of lidmaatschap van een sportclub of muziekles? Leergeld 
zorgt ervoor dat kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld doet dit omdat deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van 
vaardigheden, talenten en een gevoel van eigenwaarde. Alle kinderen hebben recht op 
deze ontwikkeling.

Misschien kan Stichting Leergeld Valkenswaard u financieel ondersteunen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor financiële ondersteuning voor uw kind(eren 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar?

Nieuwe norm voor WERKENDE gezinnen met ingang van NU voor een proefperiode van 
6 maanden:
Alleenstaande met kinderen: netto € 1637,57 (dit is 150% van de bijstandsnorm 2022)
Samenwonenden met kinderen: netto € 2339,37 (dit is 150% van de bijstandsnorm 2022)
Onder "netto inkomen" verstaan we netto salaris plus eventuele alimentatie.
Let op! Voor gezinnen die een uitkering ontvangen, blijven onze normbedragen 
dus "gewoon" 120% van de bijstandsnorm omdat die gezinnen veelal in aanmerking 
komen voor allerlei toeslagen. Bij twijfel nodigen we iedereen van harte uit om wel 
contact met Stichting leergeld op te nemen!
Kijk dan op www.leergeld.nl/valkenswaard
Of neem contact op met één van onze vrijwilligers op één van de 
volgende telefoonnummers:
06 430 057 35 voor Ineke (Valkenswaard) Voor gezinnen met achternaam A t/m M.
06 2891 2192 voor Hanneke (Valkenswaard) Voor gezinnen met achternaam N t/m Z.
(Direct bereikbaar dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11:30 uur. Op andere momenten kunt 
u de voicemail inspreken)

Of stuur een mailbericht naar: leergeldvalkenswaard@outlook.com

Ingekomen berichten
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