
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 13   22 februari 2019 

 

Agenda 

 

Vrijdag 1 maart  

Maandag 4 t/m vrijdag 8 

maart  

Vrijdag 15 maart 

 

Maandag 18 maart 

Woensdag 20 maart 

 

 

Carnavalsviering school om 12.30 uur uit! 

Carnavalsvakantie 

 

De meerderheid van de leerkrachten staakt. De school is 

gesloten. ALLE LEERLINGEN zijn die dag VRIJ 

Bibliotheek bezoek groep 1-2 

Prodas Studiedag  ALLE LEERLINGEN VRIJ 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Staking vrijdag 15 maart 

Prinses, vorst en raad van Elf 

Carnaval 

 

 

 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Op donderdag 14 februari hebben we op school bezoek gehad van onze bestuurde Jacqueline 

Ketelaar. In de ochtend heeft ze ouders gesproken over diverse onderwerpen. Zij vindt het 

altijd fijn om te horen wat er leeft onder de ouders. Na de pauze heeft ze kunnen genieten 

van een extra Atelier. Er waren leuke workshops, zoals soep koken, een tovercake maken, 

solderen en en bootcamp. Wat is het leuk om de leerlingen en leerkrachten te zien genieten.  

 

In de middag op 14 februari hebben we bezoek gehad van wethouder Theo Maas en Huub 

Hamecher van de gemeente someren. Zij kwamen een bezoek brengen aan onze taalklas. Nu 

weten zij precies wat er allemaal gedaan wordt in die klas. De kinderen hadden leuke vragen 

bedacht voor de wethouder. De vraag van Esam was: ‘Mogen wij ook een keer bij u op bezoek 

komen?’ En ja hoor, er komt een afspraak! 

 

Rapport en gesprekken 

Vorige week vrijdag 15 februari hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. 

Afgelopen week zijn de resultaten met uw en uw kind besproken. De leerkrachten gaven aan 

dat ze fijne gesprekken hebben gehad.  
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Donderdag 21 februari hebben we een mooie opening gehad. De nieuwe speeltoestellen zijn nu 

officieel geopend. Wat waren wij vereerd dat de burgemeester tijd 

had om het lint door te komen knippen. SAMEN met de kinderen 

heeft ze ook nog op alle toestellen oefeningen gedaan. Er waren veel 

ouders die de tijd hadden gevonden om bij de opening aanwezig te 

zijn. Na de opening was er natuurlijk wat te drinken met iets 

lekkers. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen bij het 

plaatsen van de speeltoestellen, het verzorgen van de hapje en/of aanwezig was bij de 

opening. 

 

Vrijdag 1 maart vieren wij op school gezamenlijk carnaval. Er is een gezellig programma voor 

iedereen. Om 12.30 uur is de school uit en gaan we genieten van de carnavalsvakantie! 

Maandag 11 maart zien wij iedereen dan weer graag op school. 

 

Staking vrijdag 15 maart 
De meerderheid van de collega’s die op vrijdag werken hebben aangegeven dat ze op vrijdag 

15 maart gaan staken. De school is daarom op die dag gesloten.  

Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed 

opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in 

de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in 

alle onderwijssectoren voor. Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en 

de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs.  

In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. 

Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en 

collegezalen raken bomvol. De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het 

werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de 

hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat - echt niet meer 

garanderen. 

 

Prinses, vorst en raad van Elf 
Ja! Het is bekend! NAOMI is onze prinses! Ook Vorst VERONIQUE en Raad van Elf Isa, 

Emilia, Olaf, Lynn v H, Lisa, Casper, Hoda, Jayceley, Muna, Emma en Sumalee schitteren al 

helemaal in hun rol. Wat was dit een feestelijke bekendmaking! Echt een 

voorproefje op Carnaval. Er werd gedanst, gezongen en gehost. 

Dat moet een leuke carnaval worden!   
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Carnaval 
Vrijdag 1 maart mogen alle kinderen verkleed naar school komen en gaan we er samen een 

gezellige ochtend van maken. We hebben die dag een SCHITTEREND programma waarbij 

ouders, natuurlijk in hun leukste carnavalsoutfit van harte welkom zijn.  

We starten SAMEN om 08.30 uur in de hal waar prinses Naomi met vorst Veronique de 

Diamant-carnaval zal openen. 

Op deze dag zal onze PRINSES YVONNE samen met haar Prins Robin onze school ook met 

een bezoek vereren. Van 9.45 tot 10.15 zullen wij haar in de hal met alle kinderen toezingen.  

Ook dit jaar komt carnavalsvereniging de Pompers onze school bezoeken. 

Van 12.15 uur tot 12.30 sluiten wij de dag weer gezamenlijk af. Prinses Naomi en haar gevolg 

zullen dan hun steek weer in moeten leveren. 

Wij hopen dat iedereen met veel plezier en allerleukste outfit geniet van deze dag. 

Alaaf    Alaaf    Alaaf 
 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kandidaten voor de verkiezing van Prinses! Wat hebben ze mooi campagne gevoerd  

 Alle ouders die zo mooi mee de hal versierd hebben voor carnaval 

 Alle ouders die ervoor gezorgd hebben dat wij lekker hapjes hadden bij de opening 

van de speeltoestellen 

 Alle kinderen die nu al zo gezellig mee de polonaise gelopen hebben 

 

Van externen 
Flyer: Zeskamp 

Flyer: Hockey Club Asten Someren 

Flyer: Leef Someren 
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Wanneer? Zondag 5 mei 2019 

Waar? Atletiekbaan van ‘t Jasper Sport  

OPNIEUW: spectaculaire luchtkussens 
 
 
 
Zeskamp 2019 
 
Op zondag 5 mei organiseert het jeugdcomité op het atletiek terrein van de 
Potacker voor de 16e keer een sportieve scholen Zeskamp, dit jaar met het 
thema ‘Prehistorie’. Strijdt met je school voor de felbegeerde wisseltrofee! 
Alle kinderen kunnen zich op school aanmelden bij de leerkracht. Ingrid 
(moeder van Dirkje) zorgt dan dat de teams van onze school aangemeld 
worden bij het comité.  
Voor ieder team is ook een begeleider nodig. Dus heeft u tijd en zin dan 
kunt u dat ook doorgeven aan de leerkracht.  
Meedoen kost 5 euro per kind. Als uw kind zich opgeeft, verwachten wij 
ook dat uw kind op zondag 5 mei aanwezig is! 

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcomite.nl. 

 

  

http://www.jeugdcomite.nl/
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