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Vanuit de directie 
Afgelopen maandag, 11 mei, mochten de scholen weer open. Wij zijn daar heel blij mee. 

Op maandag waren de kinderen van groep 1, 3, 5 en 7/8 aan de beurt en op dinsdag 

mochten dan eindelijk de kinderen van groep 2, 4 en 6. Alle kinderen waren erg 

enthousiast en hadden er veel zin in.  

Het was natuurlijk wel even wennen, de ouders mochten niet op de speelplaats komen, de 

kinderen moesten dus zelfstandig naar de aangewezen plek om daar bij de juf te 

verzamelen. Toch ging dat allemaal super goed. De kleuters namen afscheid bij de poort 

en zwaaiden nog lief naar mama of papa.  

We hopen dat we snel weer 100% open mogen gaan. 

 

Zoals iedereen ondertussen wel weet, mogen er geen evenementen plaatsvinden. Dat 

betekent dus voor onze school ook dat alle activiteiten die nog gepland stonden helaas 
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niet door kunnen gaan. Als er veranderingen komen in de richtlijnen, kijken wij met het 

team en de MR wat de mogelijkheden zijn.  

 

Juf Elle 

Deze week was het voor juf Elle de laatste week op de Diamant. Juf Nicole is weer 

helemaal beter en zal weer de hele week de lessen voor haar groep verzorgen. Wij 

waren erg blij met juffrouw Elle en wij bedanken haar voor de goede zorgen en wensen 

haar veel succes.  

  

Filmpje 

In de coronatijd heeft Fleur uit groep 6 ons nog een leuk filmpje gestuurd. Hierbij de 

link: https://youtu.be/aCVmR5UhfHE 

 

De weken tot aan Pinksteren zullen we naast de aandacht voor het sociaal-emotionele 

stuk vooral besteden aan het in kaart brengen van de nieuwe beginsituatie van de 

kinderen.   

We hebben afgelopen woensdag met het team al samen gekeken de leerstof die dit 

schooljaar nog echt aan bod moet komen en welke stof op het begin van het nieuwe 

schooljaar de prioriteit heeft.  

Het kan dus zomaar zijn dat u kind voor uw gevoel een aantal lessen “overslaat” in 

werkboekjes. Dit heeft onder andere met bovenstaande te maken.  

We hebben goed afgewogen welke toetsen, van de methodes en van ons 

leerlingvolgsysteem, we wel of niet af gaan nemen. Dit om de nieuwe beginsituatie zo 

goed mogelijk in beeld te krijgen.  

Korein 
Wat fijn om de peuters weer terug te zien in onze groep. 

Al het speelgoed wordt meteen weer goed gebruikt. We weten 

allemaal nog goed waar we alles kunnen vinden in de verschillende 

hoeken. 

We oefenen deze week vooral goed al onze namen en wat ook al 

weer alle regeltjes zijn. Zoals goed je handen wassen, speelgoed 

weer opruimen als je klaar bent enz. 

In de kring oefenen we de liedjes uit de liedjes-koffer. Kunnen we 

ze nog allemaal meezingen? Weten we nog welke beweging erbij 

hoort?  

 

In de knutselkast liggen in dit thema ook wat platen. 

We versieren een mooie tekening van dat we weer in de 

kring zitten samen.  

https://youtu.be/aCVmR5UhfHE
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De afgelopen periode zijn er ook peuters 4 jaar geworden die we binnenkort mogen 

begroeten bij de kleuters. 

 

We gaan er weer een leuke en leerzame tijd van maken tot aan de zomervakantie.  

 

Korein peuterwerk en BSO heeft sinds vorige week voor de locatie op de Diamant een 

eigen telefoonnummer: +31650193565. 

 

MR 
Dinsdag 12 mei heeft de MR een vergadering gehad. We hebben het natuurlijk eerst 

over de Coronatijd die iedereen thuis heeft moeten doorbrengen gehad. De 

oudergeleding van de MR gaf aan dat het team van de Diamant het heel goed geregeld 

had: Complimenten voor het hele team! 

Verder is er in deze vergadering gesproken over hoe nu verder, de formatie voor 

volgend jaar, nieuwe lesmethoden en de cultuurloperschool. Ook hebben we samen 

gekeken hoe volgend schooljaar de studiedagen goed verdeeld kunnen worden over het 

jaar. De MR heeft bij veel zaken instemmings- of adviesrecht. Ze worden dan ook 

regelmatig gevraagd om mee te denken over zaken die spelen binnen school.  

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen en alle leerkrachten die samen zo goed gestart zijn. 

 Alle ouders die de afgelopen weken en nu nog steeds hun kinderen thuis zo goed 

begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van externen  
 Stichting leergeld: schoolspullenactie 
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Schoolspullenactie Stichting Leergeld Asten - Someren 

Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het eerst naar het voortgezet onderwijs.  

Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook voor de ouders.  

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt maar 

moeilijk op te brengen.  

Er moeten schoolspullen gekocht worden; een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, schriften en nog veel 

meer.  

Om deze gezinnen te ondersteunen, start Stichting Leergeld Asten – Someren een Schoolspullenactie. 

U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 

 Maximaal netto-inkomen per maand, zonder vakantietoeslag 

Gezin of samenwonenden € 1.713,77 * 

 

Alleenstaande ouder € 1.199,65 * 

 Normen per 1 januari 2020 

Bovenstaande bedragen zijn netto bedragen, zonder huur- en zorgtoeslag. 

Wanneer het inkomen iets hoger ligt en er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld extra kosten 

door ziekte of schulden dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Wij zoeken naar een oplossing op maat. 

Gezinnen die in aanmerking komen ontvangen een cadeaukaart. Hiermee kunnen zij schoolspullen kopen bij 

enkele winkels in Asten en Someren. 

Zo helpen wij de lasten van de ouders verlichten en geven we de jongeren een mooie start op school.   

Voor meer informatie en of het aanvragen van een cadeaukaart kunt u een mail sturen naar: 

info@leergeld-asten-someren.nl     

 
 

Postadres: Kanaalstraat  1, 5711 ED,  Someren 
Website: Leergeld-Asten-Someren.nl / Email: leergeld-asten-someren@outlook.com    
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