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Agenda  

 

Maandag 7 september 

 

Woensdag 9 september 

Maandag 14 september 

Maandag 14 – donderdag 17 september  

Vrijdag 18 september  

Dinsdag 22 september 

Woensdag 23 september  

Vrijdag 25 september 

 

Start E-Waste race gr 7-8 

Trektocht-dag gr 7-8 

1e vergadering OV 8.35 uur 

Gastles Halt gr 7-8 

Schittergesprekken 

Slagbaltoernooi gr 7-8 

MR-vergadering 19.30 uur 

Open Podium 12.00 uur  

Studiedag ALLE kinderen vrij 
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Vanuit de directie 
De eerste 2 weken van het schooljaar zitten er al weer op.  

De eerste weken besteden we altijd extra aandacht aan de groepsvorming. Wij vinden 

het belangrijk dat iedereen zich weer snel thuis voelt in de nieuwe klas. Op onze 

Facebook pagina heeft u al het een en ander hierover kunnen zien. 

 

Nieuwe collega’s 

We hebben dit schooljaar een aantal nieuwe gezichten op school. Te weten: meester 

Jerom, juf Angelique, juf Femke, meester Bram en meester Lex. 

Hieronder staat wie je waar kunt tegen komen. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij 

zichzelf voor. 
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Jerom van Hagen 

Jerom gaat dit schooljaar (tot 1 februari) op dinsdag en woensdag in alle groepen 

vervangen zodat de leerkrachten extra tijd hebben om lessen goed voor te bereiden en 

kinderen te begeleiden. Op woensdagmiddag geeft hij ook de extra lessen aan de 

zomerschoolkinderen. 

 

Angelique Slegers 

Zij is iedere ochtend in groep 1-2. Zij werkt daar als onderwijsassistent met de kinderen 

en helpt juffrouw Yvonne om alles goed te laten verlopen.  

 

Femke Daniels 

Femke is WPO-stagiaire en zal iedere maandag en dinsdag samen met juffrouw Elke de 

lessen in groep 5-6 verzorgen.  

 

Bram Jansen 

Bram is stagiaire onderwijsassistent en is iedere donderdag en vrijdag op school. Hij 

begeleidt kinderen en ondersteunt de leerkrachten in de klas. 

 

Lex Adriaans 

De gymlessen op vrijdag in de microhal worden verzorgd door Lex 

In deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe collega’s zichzelf voor 

 

Formulieren 

Deze week heeft u via uw kind een noodformulier gekregen. Wij zien dit formulier 

graag ingevuld met alle gegevens zo snel mogelijk terug. De leerkracht neemt de 

noodformulieren altijd mee als zij een activiteit met de groep buiten school heeft. Alle 

gegevens zijn dan ook up-to-date. Er zit ook een digitaal noodformulier bij deze 

nieuwsbrief zodat u dit ook digitaal kunt invullen en naar de leerkracht kan sturen. 

 

Vorig jaar heeft u ook een toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s 

ingevuld. Op dit formulier heeft u aan kunnen geven of foto’s van uw kind geplaatst 

mogen worden op bijvoorbeeld Facebook of onze website. Als u hierin iets wilt 

veranderen, kunt u een formulier vragen om deze dan opnieuw in te vullen zodat wij 

de verandering in ons systeem aan kunnen passen. Als wij van u niets horen. gaan wij 

ervan uit dat alles nog hetzelfde is gebleven.  

Als wij nog geen gegevens van u hebben, krijgt u van de leerkracht van uw kind het 

formulier en vragen wij u dit zo snel mogelijk in te vullen en weer mee naar school te 

geven. 

 

Ook heeft u de schoolkalender ontvangen, daarop staan alle activiteiten die tot nu toe 

bekend zijn. Houd ook de website, facebook en de nieuwsbrieven in de gaten voor 

actueel nieuws en activiteiten.  

 

Korein: 

Ook bij Korein is iedereen weer opgestart en zijn de nieuwe peuters en tieners welkom 

geheten.  

Meer informatie over peuterwerk of voor-en naschoolse opvang hier  

 

https://www.korein.nl/
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Brengen en ophalen van de kinderen:  

We merken dat het erg druk is ’s ochtend bij de poort en de kinderen er niet goed 

doorheen kunnen. Wij willen u daarom vragen om door te lopen en bij de muur van de 

Microhal te gaan staan. Uw kind kan dan zelfstandig naar de leerkracht lopen.  

 

Ook bij het ophalen zouden wij het fijn vinden als u op de speelplaats komt staan. De 

kinderen en de juffen zien dan meteen welke ouders al aanwezig zijn.  

Denkt u wel aan de 1,5 meter regel.  

 

Zomerschool en woensdagschool 
De laatste 3 weken van de zomervakantie zijn een aantal kinderen een dagdeel in de 

week naar school gekomen om lessen van de zomerschool te volgen. De zomerschool 

is ontstaan vanuit een subsidie van de overheid om achterstanden die door corona zijn 

opgelopen weg te werken. We hebben gemerkt dat met name kinderen die thuis een 

andere taal spreken dan Nederlands er baat bij hadden om ook in de vakantie naar 

school te komen en zo hun Nederlands op peil te houden.  

Dit zetten we na de zomervakantie voort door op dinsdag- en donderdagmiddag de 

taalklas tot 14.45 uur te laten lopen.  

Ook op woensdagmiddag mogen kinderen langer naar school om nog meer te leren 

(dit noemen we woensdagschool). We hebben de kinderen geselecteerd van wie wij 

denken dat dit waardevol kan zijn. Hun ouders hebben inmiddels hierover uitleg 

gekregen. De subsidie loopt tot minstens 31 december. We hebben ook voor een 

vervolg in 2021 subsidie aangevraagd maar weten nog niet of dit wordt toegekend. 

 

OV 
Ook dit schooljaar staan de leden van de Ouder Vereniging weer klaar om ons te 

ondersteunen bij allerlei activiteiten. (natuurlijk allemaal Coronaproof). Omdat er bij 

verschillende activiteiten meer hulp nodig is, zou het fijn zijn als ze nu al weten bij 

welke activiteiten u als ouder graag zou willen helpen. Bij deze nieuwsbrief zit een lijst 

met alle activiteiten, hier kunt u kijken welke activiteiten gepland staan en waar u 

eventueel wel bij zou willen ondersteunen. U kunt u opgeven door een mail te sturen 

naar: janneke.vankemenade@prdas.nl  

 

Even voorstellen 
Hoi allemaal, 

Mijn naam is Jerom van Hagen. Dit schooljaar ben ik gevraagd om het team van 

basisschool de Diamant te versterken door middel van het overnemen van de 

werkdrukgelden. Dit houdt in dat ik op dinsdagen en woensdagen les zal geven in 

verschillende groepen. Op woensdagen zal ik daarbij ook in de middag de lessen 

verzorgen voor de zomerschoolkinderen. Ik zal komende maanden veel te zien zijn bij 

de kinderen, dus het is natuurlijk ook fijn als iedereen een beeld heeft over wie meester 

mailto:janneke.vankemenade@prdas.nl
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Jerom nu eigenlijk is. Ik stel mezelf daarom graag even kort voor.  

 

Ik ben 24 jaar en kom uit Eindhoven. Inmiddels ben ik nu drie jaar werkzaam bij Prodas, 

waarbij ik als invaller op verschillende scholen terecht kom. Naast mijn 

werkzaamheden als leerkracht werk ik   

‘s avonds als Fitness instructeur in een sportschool in Eindhoven. Dat is mijn werk, 

maar ook mijn eigen passie. Ook op mijn vrije dagen ben ik namelijk 

graag bezig in de sportwereld. Ik hou van fitnessen, hardlopen en 

trainen in een calisthenics park. Uiteraard vind ik het ook heerlijk om 

te ontspannen door het kijken van een film of serie hoor!  

Tijdens mijn functioneren als leerkracht ben ik ook graag op een 

beweeglijke manier bezig met kinderen. Ik hoop dat ik ze op een fijne 

manier kan helpen doorgroeien, waarbij zij hun eigen talenten 

kunnen ontwikkelen en inzetten. Ik streef ernaar om samen met de 

kinderen, de ouders en mijn collega’s voor een fijn schooljaar te 

kunnen zorgen.  

 

Mochten er vragen zijn of als je wilt komen kennismaken, dan ben ik 

natuurlijk ook altijd aanspreekbaar als ik na schooltijd op het 

schoolplein sta.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Meester Jerom  

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Via deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan jullie voor. 

Mijn naam is Angelique Slegers. Ik ben getrouwd en trotse 

moeder van drie dochters. 

In juli heb ik de opleiding tot onderwijsassistent afgerond en 

sinds het begin van dit schooljaar ben ik werkzaam op 

basisschool De Diamant. Ik ben voornamelijk te vinden in groep 

1-2. 

Ik kijk ernaar uit om er samen met de kinderen een mooi en leerzaam schooljaar van te 

maken! 

Groetjes Angelique 

 

Mijn naam is Femke Daniels en ik ben 22 jaar. Ik woon samen met mijn vriend in 

Someren-Heide. Mijn hobby’s zijn wandelen, skiën, spelletjes spelen en lezen. De 

afgelopen drie jaar heb ik in verschillende groepen op verschillende 

scholen stage gelopen in en rondom Someren. Ik ga nu mijn 

afstudeerjaar in en ik mag mijn laatste stage lopen op de Diamant in 

groep 5/6. Ik zal vooral op maandag en dinsdag aanwezig zijn. Ik heb er 

erg veel zin in en denk dat ik het komende jaar nog veel zal leren van 

zowel mijn collega’s als van de kinderen. Mocht u verder nog vragen 

hebben of wilt u gewoon even gedag komen zeggen zal ik op maandag 

en dinsdag na school op het schoolplein te vinden zijn.   



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: wwww.bsdediamant.nl 

Groetjes Femke  
 

 

Hallo ik ben Bram, ik ben 20 jaar oud en studeer voor 

onderwijsassistent op het ROC ter AA in Helmond. Ik loop stage op de 

Diamant waar ik school-breed inzetbaar ben onder de begeleiding van 

Mieke Douven. Dit is mijn examenjaar dus dat wil zeggen dat ik na dit 

jaar bij het slagen van mijn opleiding ook aan het werk kan als 

onderwijsassistent.  Naast mijn school en stage doe ik graag 

longboarden. Ik hoop een leuke tijd te hebben hier op de Diamant! 

 

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Lex Adriaans, 28 jaar en woonachtig in Deurne.  

Sinds mei 2019 afgestudeerd aan de Fontys sporthogeschool te Eindhoven en sinds 

december 2019 werkzaam bij Sportstuif.  

Ik ben een erg enthousiaste sporter en vind alle takken van sport 

leuk om recreatief te beoefenen. Ik probeer dit enthousiasme altijd 

over te brengen op mijn leerlingen om ze de waarde van een 

gezonde/sportieve leefstijl in te laten zien.  

Zelf ben ik een fanatiek volleyballer en ben ik vaak in of rond het 

veld te vinden als speler of als trainer. Naast volleybal doe ik graag 

wake boarden in de zomer, of snowboarden in de winter.  

Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie te beginnen bij jullie en 

zie de samenwerking graag tegemoet.  

Groeten Lex 

 

 

Gezins- en jongerencoach  
Beste ouders, 

 

Ook dit schooljaar ben ik, gezins- en jongerencoach van de Gemeente Someren, weer 

iedere woensdag van 12:00-13:00 aanwezig op de Diamant. Tijdens dit inloopspreekuur 

ben ik er voor jullie als ouders. U kunt bij mij binnenlopen met vragen over de 

thuissituatie. Weet u niet goed wat u moet doen als uw kind niet luistert, of snel boos 

wordt of vaak ruzie maakt, dan ben ik een luistert oor en kan ik met u meedenken. Ook 

kan ik helpen bij problemen in echtscheiding, of als het even niet zo goed loopt in het 

gezin. Ik kan meedenken wat passende hulp zou kunnen zijn en eventueel verwijzen 

naar de juiste instanties. Dit is een kosteloze dienst vanuit de gemeente Someren 
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Het gesprek met mij wordt niet teruggekoppeld aan school, mits dit van belang is en 

als u daarvoor toestemming hebt gegeven.  

Indien u graag een gesprek zou willen, kunt u op woensdag vanaf 

12.00 uur altijd binnen lopen.  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij een mail sturen of 

bellen/appen op: 

malou.vanoosterhout@peelgemeenten.nl of bellen/appen op 06-

14450131. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag. 

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.zosomeren.nl of op 

school bij Marioleine van Geel 

Groet, 

Malou van Oosterhout 

 

 

E-Waste race groep 7/8 
 

Wij doen met groep 7/8 mee met de E-Waste race! De E-waste Race is een wedstrijd 

tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te 

halen. Tijdens een E-waste Race kunnen buurtbewoners hun rondslingerend 

elektronisch afval aanmelden op de website. 

 

E-Waste Race 
Ik recycle mijn oude elektra met de @ewasterace ! 

Thuis opgehaald en je support de school uit de 

buurt. Doe ook mee! 

www.ewasterace.nl 

Leerlingen en buurtbewoners maken een afspraak om het afval thuis op te laten halen. 

De school scoort hier punten mee die op de site worden bijgehouden. Na vier weken 

wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de E-waste race het 

inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk! 
Alle leerlingen in de groep krijgen de taak als 'verzamelaar'.  De verzamelaars 

verzamelen oude en kapotte elektronische apparaten. Dit kunnen ze doen bij vrienden, 

buren, familie maar ook bij bedrijven of sportverenigingen. 

 

Hoe werkt dit?  

Op de website www.ewasterace.nl bekijken de leerlingen waar en wanneer E-waste 

wordt aangeboden. Ze bekijken of het in de buurt is, maar ook of ze er op de 

aangegeven datum en het tijdstip kunnen zijn. Zo ja, dan reserveren ze het afval en 

moeten ze op het aangegeven tijdstip voor de deur staan om het in ontvangst te 

nemen. Hierna brengen ze het opgehaalde afval naar school en leveren ze dit in in de 

afvalbak. BINGO, de punten zijn binnen! Krijg je afval (van bijvoorbeeld vrienden of 

mailto:malou.vanoosterhout@peelgemeenten.nl
http://www.zosomeren.nl/
http://www.ewasterace.nl/
http://www.ewasterace.nl/
www.ewasterace.nl
http://www.ewasterace.nl/
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familie zonder dat het aangeboden stond op de website) dan melden we dit zelf aan op 

school zodat de punten toch geregistreerd staan.  

Deze week starten we met de voorbereidingen en vanaf volgende week kan het afval 

opgehaald worden. De actie loopt tot en met 2 oktober 10:00 uur.   

Kijk dus in goed op uw zolder, in uw garage en in de rommella  

en lever uw E-waste in! 

 

Afval scheiden 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen milieubewust zijn, daarom trekken we het 

project van groep 7/8 breder de hele school doet hieraan mee. We 

gaan in alle groepen starten met het scheiden van afval. Iedere 

groep krijgt een aparte bak voor fruitschillen en voor plastic. De 

rommeltjes van het eten (plastic pakjes/zakjes) hoeven dus niet meer 

mee terug naar huis in de boterhamtrommel, maar worden weggegooid in de 

plasticafvalbak.  

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen die weer zo enthousiast begonnen zijn in hun   

      nieuwe groep 

 De mooie Diamantprullenbak op het schoolplein die juf Martine   

      heeft gemaakt, zodat ons schoolplein mooi schoon blijft.  

 

 

 

 

 

 


