
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 12   08 februari 2019 

 

Agenda 

 

Maandag 11 – woensdag 13 

februari  

Woensdag 13 februari 

Donderdag 14 februari  

 

 

 

Vrijdag 15 februari 

Maandag 18 februari – 22 

februari 

Woensdag 20 februari 

 

 

Donderdag 21 februari 

 

Vrijdag 22 februari 

 

Vrijdag 1 maart  

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

 

IVN-tentoonstelling kleuren groep 3-4 

8.30 uur Jacqueline Ketelaar bezoekt onze school gaat graag 

met ouders in gesprek. 

Middag: Bezoek Wethouder Theo Maas en Huub Hammacher 

van de gemeente Someren 

Rapport voor alle kinderen 

Week van de ouder/kind gesprekken  

 

School versieren voor Carnaval 

Cultuur theater groep 3-4 

Stemmen voor Prins(es) en raad van 11 van de Diamant 

OPENING NIEUW SPEELTOESTELLEN  12.00 uur Alle 

ouders zijn van harte welkom!! 

Uitslag verkiezing Prins(es) van de Diamant 8.30 – 9.00 uur 

Nieuwsbrief 12 

Carnavalsviering school om 12.30 uur uit! 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Verboden voor honden 

Leerlingenraad 

Carnaval 

 

 

 

MR 

Taalzee en Rekentuin 

Voorleeskampioenschappen 

Peuterwerk 

Diamantjes van de Diamant 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Zaterdag 2 februari zijn veel ouders actief geweest om de nieuwe speeltoestellen te plaatsen 

op onze speelplaats. Het ziet er SCHITTEREND uit. Wat zullen alle kinderen hier SAMEN 

fijn mee kunnen spelen. Wij willen alle helpers HEEL HEEL HEEL hartelijk bedanken! 

 



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 
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Op donderdag 14 februari komt onze bestuurder mevrouw Jacqueline Ketelaar een bezoek 

aan onze school brengen. Ze gaat tijdens een school bezoek ook altijd graag in gesprek met 

ouders. Daarom nodig ik u van harte uit om om 8.30 uur in de personeelskamer onder het 

genot van een kopje koffie of thee informeel met haar te praten. 

 

Op donderdag 21 februari om 12.00 uur zal de burgemeester de speeltoestellen officieel 

komen openen. Het zou heel fijn zijn als u als ouders daarbij aanwezig bent. Ook de ouders 

van de peuters zijn van harte welkom.  

 

Verboden voor honden 
We willen u graag mededelen dat we het niet wenselijk vinden dat er honden op het terrein 

van de school komen. Sommige kinderen zijn allergisch voor honden. Er zijn ook kinderen die 

bang voor honden zijn. Vandaar dat we u willen vragen om de hond aangelijnd en buiten het 

hek te houden. Alvast bedankt voor het begrip! 

 

Leerlingraad 
Vrijdag heeft de leerlingenraad weer bij elkaar gezeten om SAMEN te praten over schoolse 

zaken. We hebben het gehad over het voetballen op het plein tijdens de pauze, over het eten 

in de klas en over het schoolfruit. Ook hebben we gebrainstormd over het vele zand dat naar 

binnen komt nu we die mooie nieuwe speeltoestellen hebben. Hoe kunnen we er SAMEN voor 

zorgen dat er meer zand buiten blijft? De kinderen komen met leuke ideeën zoals schoenen 

uit en sloffen aan of buiten wachten en eerst allemaal springen voordat we naar binnen gaan.  

 

Carnaval 
Carnaval staat weer voor de deur! Vrijdag 1 maart vieren wij dit feest op school. Dat 

betekent dat we ook een prins/prinsesverkiezing organiseren. Want wat is Carnaval zonder 

deze sfeermaker?! Alle kinderen uit groep 8 krijgen de mogelijkheid zich op te geven voor 

deze rol. Vervolgens mogen zij zichzelf promoten door materialen te knutselen om zich te 

presenteren bij de andere kinderen op school. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk 

stemmen binnen te halen. Want degene met de meeste stemmen, die wordt prins of prinses! 

Uit groep 7/8 wordt ook een Vorst en Adjudant gekozen om de prins of prinses te 

ondersteunen.  

Op het stemformulier kunnen de kinderen ook aangeven of ze in de Raad van Elf willen. Want 

voor een gezellige Carnaval hebben we natuurlijk ook een Raad nodig. De Raad van Elf wordt 

samengesteld met kinderen uit elke groep, behalve uit groep 1-2.    

Ben je ook zo benieuwd wie voorgaat in de polonaise met Carnaval? En ook naar de anderen die 

een steek op mogen zetten? Kom dan 22 februari van 8.30-9.00 uur in de hal naar de 

prins/prinsesverkiezing kijken!  

  

Woensdag 20 februari om 08.30 uur wordt de school versierd voor Carnaval. Heb je zin om te 
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komen helpen? Vrijdag 1 maart wordt alles opgeruimd om 12.15 uur. Ook dan kunnen we je 

hulp hard gebruiken. Hopelijk zien we je dan! 

 

MR 
Op maandag 4 februari heeft de MR weer een vergadering gehad. De Open Dag is 

geëvalueerd en door ouders en de school als zeer positief ervaren. De begroting is formeel 

door de MR voor gezien afgetekend. Verder hebben we gesproken over de positieve 

ontwikkeling in het onderwijs op de Diamant. Op de nieuwe website kunt u ook een stuk 

terugvinden over de samenstelling en de activiteiten van de MR. Heeft u interesse om een 

keer een vergadering bij te wonen, kan dat altijd. De volgende vergadering staat gepland op 

dinsdag 12 maart.  

 

Taalzee en Rekentuin 
Vaak krijgen wij de vraag wat u thuis met uw kind kunt oefenen. Op school zijn wij druk bezig 

met oefenen in Taalzee en Rekentuin. Dit zijn onlineprogramma’s om de taal- en 

rekenvaardigheden op een leuke manier te oefenen. Deze programma’s zijn ook vanuit thuis 

toegankelijk. Uw kind heeft hiervoor een inlogcode. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt 

u hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

Voorleeskampioenschappen 
Donderdag 31 januari heeft Manon onze school vertegenwoordigd tijdens de 

voorleeswedstrijd van de Gemeente Someren. De winnende school is het Rendal. Jammer voor 

onze school maar Manon heeft het super goed gedaan.  

 

 

Peuterwerk 
Bij de peuters hebben we sinds deze week een nieuwe stagiaire mogen 

verwelkomen. Ilham komt op dinsdag en donderdag tot de 

zomervakantie bij ons spelen. Leuk dat je er bent Ilham! 

De afgelopen weken hebben we samen met de kleuters diverse 

activiteiten gedaan waarbij de winter centraal stond. We hebben mooie 

sleeën gemaakt van dozen en slede daarmee 

over de gang. Maar ineeens was er echte 

sneeuw buiten gevallen. Dat was leuk want 

onze sleeën deden het ook erg goed in de 

echte sneeuw. Ook hebben we mooie 

knutselwerkjes gemaakt van de winter en ijsklontjes. Brrrr, die 

waren koud om vast te houden. Maar in ons drinken waren de 

ijsklontjes heel lekker.  

Ook tijdens de nationale voorleesdagen hebben we het voorlezen 
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extra centraal gezet. We hebben voorgelezen uit het boek “Een huis voor Harry”. Dit is het 

prentenboek van het jaar 2019. Een leuk boek voor peuters en kleuters om eens een keer bij 

de bieb te gaan lenen.  

Volgende week ronden we het thema Winter af en komen we langzaam al in de carnavals 

sferen. Op donderdagochtend 28 februari hebben we voor de peuters deze ochtend een 

carnavalochtend gepland staan. Alle peuters mogen verkleed komen. Meer info ontvangt u via 

het ouderportaal.  

Op donderdag 21 februari om 12.00 uur worden de nieuwe speeltoestellen officieel geopend 

door de burgemeester. Ouders en peuters zijn hierbij ook van harte welkom! 

 

Techniekdag  
Het is nog steeds mogelijk om op woensdag 3 april u zelf of een bedrijf waar techniek een rol 

speelt op te geven voor onze techniekdag.  

Wat zoeken wij: 

Bedrijven die open staan om rondleidingen te geven aan kleine groepen.  

Weet u of kent u een bedrijf waar techniek een duidelijke rol speelt en lijkt het u leuk om 

kinderen daar wegwijs in te maken dan kunt u dat doorgeven aan Nicole of Yvonne. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle hulpouders en hulpkinderen tijdens het plaatsen van de prachtige nieuwe 

speeltoestellen 

 Alle kinderen van groep 7-8 die Manon zo fantastisch gesteund hebben tijdens de 

voorleeswedstrijd 

 

 
 

 
 


