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Vanuit de Directie 
Namens het hele team wensen wij u een heel gelukkig 2019. Wij hopen dat het voor iedereen 

een SCHITTEREND jaar wordt. 

 

Wat hebben we een mooie kerstviering gehad. Iedereen had hard gewerkt om te zorgen dat 

er lekkere hapjes waren. De kinderen hebben heerlijk gesmuld van al het lekkers. Na het eten 

werd er gezellig SAMEN een gezelschapsspel gespeeld en afsluitend kwamen we allemaal 

SAMEN in de hal om terug te kijken en te proosten op het afgelopen jaar. We vonden het erg 

fijn dat zoveel ouders en andere belangstellenden dit met ons samen kwamen vieren.  

Iedereen kon zo met een goed gevoel de vakantie in.  

 

In de vakantie hebben een aantal kinderen onze school vertegenwoordigd bij het 

schoolhandbaltoernooi. De kinderen van groep 3-4 hebben een medaille gehaald. Het team van 
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de bovenbouw heeft zelfs een 1e plaats. Wij zijn super trots op deze kanjers en we 

waarderen het zeer dat er ook dit jaar weer ouders waren om het geheel te begeleiden. 

 

Op 4 januari is Malou van Oosterhout, als gezins- en jongerencoach Someren aan onze school 

verbonden, trotse moeder geworden van een zoon. Wij feliciteren haar en haar vriend en 

wensen het jonge gezin veel geluk. 

 

Na de Open Dag start de toetsweek. Alle kinderen in groep 3 t/m 8 krijgen voor 

verschillende vakken een toets. Het is fijn als alle kinderen dan aanwezig zijn en afspraken 

voor bv huisarts niet in de ochtend gepland worden.  

 

Save the Children 
Voor de vakantie hebben we met alle kinderen op school mee gedaan aan de actie Save the 

Children. Door allemaal lege flessen in te leveren hebben we een mooi bedrag van € 69,10 bij 

elkaar gespaard. Dit bedrag hebben we gedoneerd en zo helpen wij ook een beetje mee voor 

kinderen in nood. 

 

Open Dag 
Op zondag 20 januari zetten wij onze deuren open. Iedereen is van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen in alle klassen. Dus neem gerust vrienden, familie en kennissen mee en 

kom gezellig tussen 12.00 en 14.00 uur via de hoofdingang binnen lopen.  

Tijdens de Open Dag zullen er ook kinderen een leuk optreden verzorgen op ons mooie 

podium.  

Daarnaast staat er ook een smaak smul truck naast de school waar iedereen wat lekkers kan 

komen koken. 

Wij hopen op onze Open Dag naast onze eigen ouders ook veel toekomstige ouders te kunnen 

begroeten.  

 

Op dit moment zijn we al druk bezig met de formatie voor volgend jaar. Dat klinkt misschien 

vroeg, maar de school willen we graag weten met hoeveel groepen we volgend jaar ons 

onderwijs vorm kunnen geven.  

Het is voor onze school vooral belangrijk dat we zo precies mogelijk weten hoeveel en welke 

kinderen er de komende twee jaar naar school komen.  

We willen alle ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor de school vragen om dit op 

korte termijn bij ons te komen doen.  

 

Mocht u iemand kennen die wil komen (kijken), maar nog geen kinderen op onze school heeft, 

stuurt u ze dan gerust door! 

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een rondleiding en/of informatie te krijgen op een 

ander moment. Mensen kunnen hiervoor een afspraak maken met Marioleine via de telefoon of 

via marioleine.vangeel@prodas.nl . 

mailto:marioleine.vangeel@prodas.nl
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Vanaf 3 jaar mogen kinderen echt aangemeld worden. Tot 3 jaar komen de kinderen op een 

wachtlijst tot ze 3 jaar zijn. Alvast bedankt voor de moeite! 
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Peuterwerk 
Mijn naam is Debby Hermans.  

Ben 33 jaar en woon in Helmond. 

Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Korein Kinderplein. Ik heb met verschillende 

doelgroepen gewerkt en hierdoor veel ervaring opgedaan. 

Sinds 3 jaar werk ik vast op de Acaciaweg en hier ben ik werkzaam op de 

BSO. 

Afgelopen tijd  heb ik u wellicht al ontmoet tijdens mijn inval-dagen op de 

Avennelaan. 

Vanaf 8 januari 2019 mag ik Jessica en Marloe komen versterken op de 

Peutergroep bij de Avennelaan. 

Dit vind ik een enorme leuke kans die ik met beide handen aanpak! 

De begeleiding van kinderen bij het peuterwerk spreekt me enorm aan! 

 

Tot ziens op de Diamant 

 

Koffie uurtje 
Iedere woensdagochtend kunnen alle ouders onder het genot van een kopje koffie of thee 

informeel met elkaar in gesprek. Regelmatig sluit ook Marioleine daar bij aan. Het doel is  

elkaar ontmoeten en informeel over het onderwijs praten. Hopelijk sluit u ook een keer aan! 

 

Voorleesdagen 
Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Wij besteden in alle klassen 

extra aandacht aan het voorlezen. Zowel leerkrachten als leerlingen gaan extra aan de slag 

met activiteiten rondom het (voor)lezen.  

 

OV 
Afgelopen woensdag ochtend is er weer vergaderd door de oudervereniging (wist u dat u daar 

gewoon bij aan kunt sluiten?) 

De nieuwe speeltoestellen worden in de week ná de Open Dag verwacht. Egon heeft al een 

aantal ouders gesproken die komen helpen. Heb jij je nog niet aangemeld maar ben je wel 

handig? Spreek Egon (vader Lynn en Morris) dan even aan.  

Al nieuwsgierig hoe het eruit komt te zien…….tijdens de Open Dag ziet u de presentatie in de 

hal. 
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De Diamant heeft met 2 groepen meegedaan met het 

handbaltoernooi.  

Beide groepen zijn allebei in de prijzen gevallen.  

Bij de groep 3/4/5 hebben we spelers van de Ranonkel mogen lenen 

om het team compleet te maken.  

Kerst (diner) was weer super geslaagd. Dan aan alle kinderen en ouders die iets lekkers 

hadden meegenomen. 

Er is weer hoofdluis geconstateerd. De ouders van de kind(eren) zijn hiervan op de hoogte.  

Controleer uw kind zelf ook regelmatig.  Weet u niet hoe? Vraag dan even na bij de 

leerkracht of spreek 1 van de luizen ouders aan. 

De volgende vergadering is op vrijdag 1 februari om 08:30  

Groep 5-6 
 

Scoor een Boek! 

 

Op school scoren 

 

Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor 

zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! willen we dat bereiken. In de 

komende 10 weken gaan de groepen 5 en 6 zo veel mogelijk boeken lezen in de klas. De 

leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door Helmond Sport doelman Stijn 

van Gassel. Het doel is kinderen te stimuleren met plezier te (blijven) lezen en te bewegen. 

 

Aftrap, rust en eindsignaal 

Scoor een Boek! doorloopt drie fases. In week 3 start het project met de aftrap. Na 5 weken 

volgt de rust en bepalen we de tussenstand. Ten slotte klinkt medio april het eindsignaal en 

sluiten alle deelnemende scholen het project af met een sportieve afsluiting in het stadion 

van Helmond Sport. Het totaal aantal gelezen boeken wordt dan ook bekendgemaakt. 

 

Scoor mee met het hele gezin! 

Scoor ook thuis boeken! Het hele gezin kan mee scoren. Haal een Scoor een Boek!-poster bij 

de klantenservice in de Bibliotheek. Verdien zoveel mogelijk doelpunten door extra te 

(voor)lezen. Heel eenvoudig, lees thuis een boek, krant of tijdschrift, dan verdien je een punt 

(een voetbalsticker). Je maakt kans op wedstrijdkaarten van Helmond Sport voor het hele 

gezin. 
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Er kan zelfs gescoord worden in de bieb! Kom gratis lezen en bewegen in de Bibliotheek in 

onze Scoor-week. Spelers van Helmond Sport dagen kinderen uit voor een potje voetbal en 

lezen voor uit sportieve boeken. Inschrijven kan via 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Iedereen voor het maken van al die lekker hapjes voor bij de Kerstviering 

 De vrolijke gezichten van alle kinderen ’s ochtends. Wat fijn om te zien dat iedereen 

er weer zin in heeft om naar school te gaan! 

 De kinderen die zo goed gespeeld hebben tijdens het 

handbaltoernooi         

 De begeleiders van de kinderen tijdens het handballen 

 
 

 

 

 

Van externen 
 Flyer: Trainingen leren met LEV 

 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten
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