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Vanuit de directie 
Ouder-kindgesprekken 

De afgelopen tijd zijn alle ouder-kindgesprekken weer gevoerd. Wat fijn om zo even 

SAMEN te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind.  

 

IEP eindtoets 

Dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Na de 

meivakantie krijgen ze te horen hoe ze het gemaakt hebben. Het is natuurlijk altijd een 

beetje spannend. Gelukkig is het niet zo dat daar het schooladvies van afhankelijk is. 

De kinderen van groep 8 hebben hun advies al eind februari ontvangen.   

 

Schoolfruit 

We hebben al weken mogen genieten van allerlei fruit en groente. Soms bekende 

producten en soms onbekend. Al was het onbekend, de kinderen wilden het dan wel 

proeven, want dan weet je pas of je het lekker vindt. Helaas stopt het schoolfruit ook 

weer een keer. Op donderdag 3 juni is het de laatste keer dat de kinderen schoolfruit 
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krijgen. Vanaf die tijd moeten de kinderen weer iedere dag zelf fruit van thuis 

meebrengen. 

  

Meivakantie 

Nog 1 week naar school en dan hebben we 2 weken meivakantie. De school is 

komende vrijdag daarom om 12.30 uur uit. 

We hebben allemaal hard gewerkt en verdienen het om lekker 2 weken te genieten van 

een paar vrije dagen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.  

 

Tevredenheidsonderzoeken 
U heeft van DUO een e-mail gekregen om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. 

Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan wil ik u verzoeken om dit zo spoedig mogelijk 

te doen.  

Hoe meer ouders het invullen hoe completer het beeld voor ons als school wordt. 

 

MR 
Afgelopen dinsdag heeft de MR weer vergaderd. Tijdens deze bijeenkomt zijn weer 

verschillende onderwerpen aan bod geweest. Er is onder andere gekeken naar de 

formatie van volgend schooljaar, gesproken over de huisvesting en het nieuwe 

leerlingvolgsysteem. Tijdens de volgende vergadering gaan we kijken naar het 

vakantierooster en de studiedagen van volgend schooljaar. De school moet de MR 

daar advies over vragen. Wat fijn om zo te kunnen samenwerken  

 

 

Werkgroep verkeer 
Op de Diamant hebben we een werkgroep verkeer die alle verkeersactiviteiten 

organiseert. De afgelopen jaren is Henryk (papa van Emilia en Victoria) een 

waardevolle kracht geweest voor deze werkgroep. Hij draagt vanaf het nieuwe 

schooljaar het stokje over aan Renate (moeder van Zoë-Malou, Benthe en Wies). De 

volgende vergadering zijn ze beide aanwezig zodat alle informatie goed overgedragen 

kan worden.  

Bedankt voor jullie inzet om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te bevorderen! 

 

Zoals u misschien zelf al heeft gezien is het op het parkeerplaats ’s ochtends bij het 

brengen en na schooltijd bij het ophalen erg druk. Er lopen kinderen, ouders, fietsers 

en er rijden auto’s. Het is noodzakelijk dat we er samen op letten dat het overzichtelijk, 

rustig en veilig is voor iedereen.  

Daarom is het belangrijk dat de auto’s in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd 

worden, ook al komt u uw zoon/dochter even snel oppikken. De oprit en afrit van de 

parkeerplaats moet altijd vrij blijven.  

Verder roepen wij zoveel mogelijk ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets 

naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen de kinderen belangrijke 

verkeerservaring op.  

Alvast bedankt voor uw medewerking!  
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Koningsspelen 
 

Vandaag stond de dag in het tekenen van  

sport en spel.  

In de ochtend zijn we opgestart met een 

koningsontbijt waarna we de code hebben gekraakt 

van de escaperoom die georganiseerd was door 

LEEF Someren. De gemeente heeft alle kinderen 

voor deze dag getrakteerd op een gezonde 

mandarijn . 

In het middagprogramma stonden verschillende 

sportactiviteiten op het programma. De kinderen 

hebben genoten van deze sportieve dag.  

 

 

 

 

OV 
De OV kijkt, ook in deze bijzondere tijd, naar wat wel mogelijk is om te doen. Welke 

activiteiten kunnen wel doorgaan, al is het anders dan andere jaren.  

Zo gaan ze kijken, samen met onze eventmanagers, wat en hoe we de Diamantdag en 

het Diamantterras kunnen organiseren.  
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Omdat alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen zij een ouderbijdrage per leerling. 

Veel ouders hebben die bijdrage al overgemaakt. Heeft u dat nog niet gedaan dan zou 

het fijn zijn als u dat nog zou doen. U ontvangt hiervoor een email met daarin een link 

naar een Tikkie. Dat is een gemakkelijke manier om de ouderbijdrage te betalen. 

 

Daarnaast heeft de OV gezorgd dat er ook dit jaar weer een schoolfotograaf foto’s komt 

maken van de groep en van uw kind(eren). Op woensdag 26 mei komt de fotograaf. 

We hopen dat het mooie foto’s gaan worden. 

 

Bericht van het peuterwerk 
De afgelopen 19 jaar heb ik met heel veel passie en plezier 

mogen zorgen voor vele kinderen van Korein.  

Bijna 4 jaar geleden kwam ik op de Diamant om met Korein 

peuterwerk een groep te starten. Wat nu uitgegroeid is tot 

een gezellige en uitdagende groep voor peuters waar ze 

volop leren en ontdekken.   

Maar nu wil ik graag wat meer tijd vrijmaken voor mijn 

gezin en me gaan oriënteren op een nieuwe uitdaging op 

werkgebied. Daarom heb ik besloten om per 1 mei te 

stoppen met werken bij Korein en dus ook bij het 

peuterwerk op de Diamant.   

Ik kijk terug op een mooie periode waarin ik samen met 

mijn collega's met heel veel toewijding en liefde er iedere 

dag voor de kinderen een gezellige en ontspannen dag van kon maken. 
Tot ziens en veel groetjes van Jessica 
 

We vinden het als team van de Diamant heel erg jammer dat Jessica ons gaat verlaten. 

We willen haar heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. 

Op vrijdag 30 april nemen we afscheid van haar met het team. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle groep 8 leerlingen die afgelopen dinsdag en woensdag mega hard gewerkt 

hebben bij de IEP eindtoets. Toppers zijn jullie!  

 Alle kinderen die zo fanatiek op zoek zijn geweest naar de kroon tijdens de 

koningsspelen 

 

 

 


