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Agenda 

 

Maandag 20 augustus 

Vrijdag 24 augustus 

Woensdag 29 augustus 

Donderdag 30 augustus 

Dinsdag 4 september 

Woensdag 5 september 

 

Donderdag 6 september 

Vrijdag 7 september 

Ma-di-woe 10-11-12 sept 

Ma-di 24-25 sept  

 

 

1e schooldag 2018-2019 

Nieuwsbrief 1 

Hoofdluiscontrole  

Corepower groep 7/8 

MR-vergadering  

Vergadering OV 

Voorlichting Voortgezetonderwijs LWOO Someren 

Corepower groep 7/8 

Nieuwsbrief 2 

Trektocht groep 5/6 

Studiedagen alle leerlingen zijn vrij. 

 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

 

Vanuit de Directie 

Eerste schooldag 

Peuterwerk 

Informatie nieuwe schooljaar 

Printer- en tonercartridges 

Nood-en toestemmingsformulier 

Diamantjes van de Diamant 

Berichten van externen 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Directie 
De eerste schoolweek zit er alweer op. De kinderen zijn al aardig gewend aan het naar school 

gaan en hun nieuwe klasgenootjes. 

Ook bij het peuterwerk is iedereen weer goed opgestart. Omdat we met de basisschool en 

het het peuterwerk samen een brede school vormen ontvangen ook alle ouders van de peuters 

deze nieuwsbrief. 

 



 

 

verantwoordelijkheid   samen    schitteren 

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

Door de invoering van de privacywetgeving zetten we de kinderen die nieuw op school zijn en 

die jarig zijn niet meer in de nieuwsbrief. 

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de kalender van dit schooljaar alvast digitaal. Ook de 

schoolgids zit digitaal bij deze nieuwsbrief. 

Volgende week gaan we druk aan de slag om ervoor te zorgen dat de schoolkalender ook op 

papier mee naar huis komt. 

 

Met ingang van dit schooljaar gaan we op dinsdag en donderdag voetballen op het veld in de 

pauzes.  

 

Op maandagmiddag en donderdag is Inge in principe op school. Mocht u een vraag voor de 

directie hebben kunt u dan binnen lopen. Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of op 

een ander moment uw vraag aan juffrouw Marioleine stellen. 

 

 

Eerste schooldag 
Maandag 20 augustus was het weer zover. De schooldeuren gingen weer open. De kinderen 

kwamen weer vol enthousisasme binnnen. Wat is het fijn om weer iedereen te kunnen 

begroeten. ‘s Middags hebben we op de speelplaats het schooljaar samen geopend. Wat klonk 

ons schoollied mooi.  

 

 

Peuterwerk 
Wat zijn we het nieuwe schooljaar weer gezellig gestart. Gelukkkig hadden 

de peuters er weer veel zin in om bij ons te komen spelen. Deze week 

hebben we weer heerlijk geknutseld, buiten gespeeld, liedjes gezongen en 

met elkaar in de hoeken gespeeld. Ook hebben we deze week kennis 

gemaakt met nieuwe groepsgenootjes. Welkom Rahaf, Fabian en Ryan bij 

ons in de peutergroep en heel veel speelplezier!  Vanaf volgende week komen 

Marloes en Jaimy bij ons stage lopen en ze zullen zich in de volgende 

nieuwsbrief aan iedereen voorstellen.  

We gaan er een gezellig jaar van maken samen met elkaar!  

 

 

Informatie nieuwe schooljaar 
U ontvangt uiterlijk vrijdag 31 augustus per e-mail van de leerkracht van uw kind informatie 

over het schooljaar. 

Als u vragen heeft mag u natuurlijk altijd deze aan de leerkracht van uw kind stellen. 
 



 

 

verantwoordelijkheid   samen    schitteren 

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

 

Printer- en tonercartridges 
Inleveren van printer- en tonercartridges. 
Met ingang van dit schooljaar kunt u gebruikte printer- en tonercartridges niet meer 

inleveren op onze school. 
De opbrengst hiervan is zo laag geworden, dat het niet meer de moeite loont deze oude 

printer- en tonercartridges nog langer te verzamelen. 

 
 

Nood-en toestemmingsformulier 
Door de nieuwe wet op de privacy zijn wij verplicht om zorgvuldig om te gaan met 

persoonsgegegevens. Daarom moeten wij ieder jaar weer uw toestemming vragen voor zaken 

zoals het maken en publiceren van foto’s van uw kinderen en voor het delen van uw gegevens 

met ouders van de OV.  

Afgelopen week hebben oudste kinderen uit het gezin hiervoor een toestemmingsformulier 

meegekregen. In dit schrijven staat precies uitgelegd waarvoor wij uw toestemming vragen. 

Graag zien wij het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier voor 31 augustus terug 

op school.   

 

Ook hebben alle leerlingen een noodformulier meegekregen. Hierop kunt u voor uw kind alle 

gegevens invullen. Zo hebben wij alle up-to-date gegevens van u op 1 formulier. Dit formulier 

graag zo snel mogelijk ingevuld inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

 

De formulieren zijn ook als bijlage bijgevoegd, zodat u ze eventueel ook digitaal kunt invullen 

en toesturen.  

 

Diamantjes van de Diamant 
 

  Alle kinderen die op de 1e schooldag zo mooi ons schoollied hebben gezongen 

  De OuderVereninging die er weer voor heeft gezorgd dat onze snoepuitdeelbakken   

            weer gevuld zijn met allemaal lekkere snoepjes 

 

 

 

Berichten van externen 
 

 

 



 

 

verantwoordelijkheid   samen    schitteren 

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

 

 

 

 

 
 

 
Voor wie : Groep 3 t/m 8 van alle basisscholen! 

 
Wat : Sportactiviteit 

 

Waar : Microhal Someren (gymzaal Diamant) 

 

Wanneer : vrijdagmiddag in de schoolweken van 14:30 

t/m 15:30 

 

Door wie : Dennis Bouwmans, buurtsportcoach bij LEEF! 

 

Zorg dat je makkelijke kleding aan hebt en dat je 

sportschoenen meeneemt!  
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