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Van externen: 
 

Vanuit de directie 
 

Hopelijk heeft u ook een hele fijne vakantie gehad! 

De eerste schoolweek zit er alweer op. Het is altijd weer even wennen om in het ritme 

te komen. Gelukkig zijn de kinderen en de juffen al aardig aan het naar school gaan en 

aan elkaar gewend. 

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. 

 

Ook bij het peuterwerk is iedereen weer opgestart en zijn de nieuwe peuters welkom 

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

We hebben al een tijdje vanaf 7.30-8.30 uur voorschoolse opvang in ons gebouw. Dit 

wordt geregeld door Korein. 

Nu heeft ook de tienergroep van Korein BSO heeft haar intrek genomen in de hal. Het 

ziet er al gezellig uit met een mooie nieuwe bank, een kast en wat plantjes. De eerste 

kinderen hebben er al gebruik van mogen maken. Wij hopen dat zij een gezellige tijd 

hebben bij ons in het gebouw. Iedere maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd 

verzorgt Korein naschoolse opvang voor kinderen vanaf 9 jaar op onze school.  

Ook voor jongere kinderen en op andere momenten bieden zij opvang aan op de 

Accaciaweg. 

Meer informatie vindt u hier. 

 

Deze week heeft u via uw kind en via de mail een toestemmingsformulier en een 

noodformulier Graag zien wij de ingevulde formulieren voor vrijdag 30 augustus 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. 

Het toestemmingsformulier krijgt u één keer. Wij zetten deze gegevens in ons digitaal 

leerlingvolgsysteem. Wilt u tussentijds een verandering aanbrengen, dan moet u het 

formulier opnieuw invullen en inleveren. 

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.  

 

Eerste schooldag 
 

Maandag 19 augustus kwamen alle kinderen weer enthousiast de school binnen. Ze 

hadden er weer zin in. De lokalen waren klaar en er hingen al mooie kaartje op de deuren 

om alle kinderen welkom te heten. Om 10.00 uur hebben we SAMEN het schooljaar 

geopend met een praatje van Inge en het zingen van ons nieuw schoollied.  

 

Informatie nieuwe schooljaar 
 

Ophalen van de kinderen: 

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind op komt halen dat u dan op de speelplaats komt 

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

 

Gymmen: 

Alle groepen gaan op vrijdag sporten in de sporthal. We verwachten dat alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 sportkleding (broek, shirt en gymschoenen) meebrengt. In verband 

https://www.koreinkinderplein.nl/avennelaan-someren
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met hygiëne is het niet de bedoeling dat uw kind al in sportkleding op school komt om 

daar dan tijdens de gymles in te sporten.  

Draagt uw kind een hoofddoek dan verwachten wij dat ze tijdens de gymlessen voor de 

veiligheid een sporthoofddoek dragen.   

Groep 1-2 hoeven alleen gymschoenen te hebben, op school staat een bak waar deze in 

bewaard worden.  

 

Schooltijden: 

Om 8.23 uur gaat de eerste zoemer. De leerkracht staat dan bij de deur om alle 

kinderen welkom te heten. Om half 9 gaat de tweede zoemer.  

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat ze optimaal 

kunnen profiteren van de lestijden. Soms lukt het niet op dit te halen daarom hebben 

wij als team de volgende afspraken gemaakt: 

Groep 1 t/m 4  

1e keer te laat: kan een keer gebeuren. 

2e keer te laat: de juf stuurt een email naar de ouders. 

3e keer te laat: dan zien we een patroon en gaan we even met de ouders in gesprek. 

Groep 5 t/m 8   

1e keer te laat: kan een keer gebeuren. 

2e keer te laat: de leerling moet de klas poetsen. 

Volgende keer te laat iedere keer de klas poetsen totdat de leerling een week niet meer 

te laat is gekomen. 

Wij maken onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw leerlingen, omdat wij vinden 

dat de bovenbouw leerlingen zelf ook VERANDWOORDELIJKHEID kunnen dragen voor 

het op tijd op school komen.  

 

Werkgroep verkeer  
 

Het nieuwe schooljaar is gestart en zo ook de werkgroep verkeer. Dit jaar komen er 

weer allerlei educatieve verkeersactiviteiten voorbij. Zoals de 

fietscontrole, Streetwise, Dode-hoek project en het Oversteek-project. Daarnaast 

worden in alle groepen verkeerslessen gegeven. We vinden het belangrijk dat kinderen 

zich veilig en verantwoord kunnen voortbewegen in het verkeer.   

Vandaar dat wij op de Diamant het BVL-verkeerslabel hebben: 

BrabantsVerkeersVeiligheidsLabel.    

  

Dit jaar zal er een verandering plaatsvinden betreffende het verkeersexamen in groep 

7. Vanaf dit schooljaar doen we om het jaar mee met het theoretisch en 

praktijkexamen. Dit betekent dat uw kind of in groep 7 dit examen heeft of in groep 8. 

We hebben ervoor gekozen om dit met de groep samen te doen, zodat we de leerlingen 
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beter kunnen voorbereiden op het examen. Zo hoeven we de groep niet meer te 

splitsen.   

De verkeerswerkgroep heeft regelmatig hulp nodig van ouders voor een activiteit. 

Hierover krijgt u tijdig bericht zodat u zich op kunt geven.   

Daarnaast zijn we als werkgroep nog opzoek naar een nieuw lid. Nu bestaat de 

werkgroep uit 1 ouder en 1 leerkracht. Vele handen maken licht werk!  

Heeft u interesse in deze leuke werkgroep of wilt u er meer informatie over, neem dan 

contact op met juffrouw Colinda: colinda.oosterveen@prodas.nl   

  

Veilige groet de verkeerswerkgroep  

 

 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 

 Alle kinderen die op maandag morgen weer met een hun vrolijke snoetje de     

school binnen kwamen lopen. 

 De “luizen” ouders die alweer de eerste controle hebben uitgevoerd. 

 

Van externen 
 

• Van Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo: 

• Informatie Stichting Leergeld 
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Schoolspullenactie Stichting Leergeld Asten - Someren 

Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het eerst naar het voortgezet 

onderwijs.  

Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook voor de ouders.  

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs met 

zich meebrengt maar moeilijk op te brengen.  

Er moeten schoolspullen gekocht worden; een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, 

schriften en nog veel meer.  

Om deze gezinnen te ondersteunen, start Stichting Leergeld Asten – Someren een 

Schoolspullenactie. 

U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm 

 Maximaal netto-inkomen per maand, zonder 

vakantietoeslag 

Gezin of 

samenwonenden 

€ 1.670,18 

 

Alleenstaande ouder € 1.169,13 

 

Bovenstaande bedragen zijn netto bedragen, zonder huur- en zorgtoeslag. 

Wanneer het inkomen iets hoger ligt en er sprake is van bijzondere omstandigheden, 

bijvoorbeeld extra kosten door ziekte of schulden dan komt u mogelijk toch in 

aanmerking. Wij zoeken naar een oplossing op maat. 

Gezinnen die in aanmerking komen ontvangen een cadeaukaart. Hiermee kunnen 

zij schoolspullen kopen bij enkele winkels in Asten en Someren. 

Zo helpen wij de lasten van de ouders verlichten en geven we de jongeren een mooie 

start op school.   

Voor meer informatie en of het aanvragen van een cadeaukaart kunt u een mail sturen 

naar: 

leergeld-asten-someren@outlook.com     

 

mailto:leergeld-asten-someren@outlook.com
mailto:leergeld-asten-someren@outlook.com

