
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 11   25 januari 2019 

 

Agenda 

 

Maandag 21 januari t/m  

Vrijdag 1 februari 

Donderdag 31 januari 

Vrijdag 1 februari 

Maandag 4 februari 

Woensdag 6 februari 

Vrijdag 8 februari 

 

 

 

TOETSWEKEN 

 

Voorleeskampioenschappen Someren groep 7-8 

Vergadering OV 

Eegelshoeve groep 3/4 

Studiedag voor het team ALLE leerlingen zijn VRIJ 

Nieuwsbrief 12 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Open Podium 

Voorleeskampioenschappen 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 
 
 
 

 

Vanuit de Directie 
Zondag 20 januari stonden onze deuren open voor ouders, opa’s, oma’s, aankomende leerlingen 

en andere belangstellenden. Er was in iedere groep iets te zien en te doen. Ook stond er een 

Smaaksmultruck waar de kinderen lekkere gezonde hapjes konden maken. Het was erg 

gezellig. Fijn dat zoveel mensen aanwezig waren om samen met de kinderen rond te kijken in 

onze school. 

 

Mocht u nog iemand kennen, die nog geen kinderen bij ons op school heeft, maar die toch nog 

een keer wil komen kijken, dat kan natuurlijk altijd. We geven graag informatie over en/of 

een rondleiding door onze school. Mensen kunnen hiervoor een afspraak maken  met 

Marioleine via de telefoon of via mail marioleine.vangeel@prodas.nl 

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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samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Wat is het toch genieten op school als je die vrolijke gezichten ziet van de 

kinderen. Buiten spelen ze lekker in de sneeuw en binnen zie je de kleuters en 

de peuters samen in een eigengemaakte slee door de gang sleeën. 

 

In de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen nog volop bezig met de LOVS-toetsen. Als alle 

toetsen gemaakt zijn, kunnen wij zien waar iedereen staat en wat we dan de volgende periode 

aan gaan bieden aan alle kinderen. 

 

Open Podium 
Vandaag hebben de kinderen weer kunnen SCHITTEREN op ons mooie podium. Er waren leuke 

optredens en we hadden een goed luisterend publiek. Fijn dat er ouders komen om ook te 

genieten van alle optredens!  

Woensdag 27 maart is het volgende Open Podium. Zet het alvast in uw agenda! 

 

Voorleeskampioenschappen 
Volgende week donderdag 31 januari gaat Manon van de Weert onze school 

vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de Gemeente Someren. Wij wensen haar 

veel succes!! 

 

Techniekdag  
Op 3 april is de volgende techniekdag. Het idee is om dit keer techniek buiten de school te 

ontdekken. Hiervoor zijn wij op zoek naar bedrijven die ervoor open staan om rondleidingen 

te geven aan een kleine groep kinderen. Het lijkt ons leuk om eerst binnen onze ouders te 

informeren naar mogelijkheden.  

  

Bent u werkzaam binnen een bedrijf of heeft u zelf een bedrijf waar techniek een rol speelt 

en lijkt het u leuk om kinderen hierover te vertellen, dan kunt u e-

mailen naar nicole.vanhulst@prodas.nl of yvonne.jenniskens@prodas.nl.  

  

Opgeven kan tot en met 1 februari  

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle bezoekers van de Open Dag 

 De twee dames van Korein die samen met de kinderen lekkere hapjes 

gemaakt hebben in de smaaksmultruck 
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