
Nieuwsbrief 
  

 
Jaargang 11    Nummer 14  03 juli 2020 
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Vrijdag 10 juli 

 

 

 

Feest groep 8 
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Laatste schooldag 12.30 uur uit 
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Vanuit de directie 
Rapporten en gesprekken 

Afgelopen week heeft ieder kind zijn/haar rapport mee naar huis gekregen. Daarin laat 

de leerkracht zien hoe het op school gaat met u kind. Er wordt gekeken naar de schoolse 

vakken, maar ook naar hoe het sociaal en emotioneel met uw kind gaat. De leerkracht 

heeft naar aanleiding van het rapport contact met u opgenomen om het een en ander 

samen te bespreken. Natuurlijk heeft u ook uw vragen kunnen stellen.  

 

Na de oudergesprekken gaat de leerkracht in overleg met de IB-er Marioleine om te 

kijken wat de volgende stap is voor uw kind. Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht, 

waar moet op gelet worden komend schooljaar en hoe zorgen we er SAMEN voor dat uw 

kind de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling kan maken.  

 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

We hebben goed nieuws ontvangen we zijn benoemd als aspirant Brainport School. 

Komend schooljaar gaat dit traject meer handen en voeten krijgen maar voor nu is het al 

leuk om te horen dat onze aanvraag gehonoreerd is. 

 

Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Wat hebben we allemaal 

SAMEN hard gewerkt. Iedereen nam zijn of haar VERANTWOORDELIJKHEID om 

ervoor te zorgen dat ondanks de bizarre omstandigheden het toch een mooi schooljaar 

was. Op de laatste schooldag gaan weer verschillende kinderen SCHITTEREN tijdens 

Diamant’s Got Talent. Helaas mogen de ouders daar deze keer niet bij aanwezig zijn. 

Maar houd onze Facebook in de gaten, daar gaat u vast wat van deze optredens 

terugzien.  

 

En dan om 12.30 uur is de school uit. De vakantie kan dan beginnen.  

Het team van de Diamant wenst iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalklas 
In de laatste schoolweek (6-7 t/m 10-7) is er geen volledige taalklas meer. De laatste 

dag van de taalklas vindt plaats op dinsdag 7 juli tot 14.15 uur. De leerlingen zijn dan 

tegelijkertijd uit met de rest van de school. 

 

OV 
Fijn dat al zoveel ouders de ouderbijdrage betaald hebben. Van dit geld kan de OV in 

samenspraak met school heel veel leuke activiteiten voor onze kinderen organiseren. De 

OV zorgt bij veel activiteiten voor iets lekkers voor alle kinderen. Ook zijn de 

snoeppotten op school altijd volop gevuld. De kinderen kunnen dan zelf kiezen uit welke 

pot ze willen trakteren. 

Mocht het u nog niet gelukt zijn om de bijdrage te betalen, zou de OV het heel fijn 

vinden als u dat nog even voor het einde van het schooljaar kunt regelen. Heeft u vragen 

hierover, bespreek deze dan even met Marioleine. 

 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

Laatste schooldag 
Op vrijdag 10 juli, de laatste schooldag, nemen we afscheid van groep 8. Zij zullen om 

12.00 uur uitgezwaaid worden door de juffen en de leerlingen. De ouders van de 

leerlingen van groep 8 mogen bij de hoofdingang hun kind opwachten.  

Vanaf 12.15 uur zwaaien wij de kinderen van groep 1 t/m 7 uit. Dit doen wij dit jaar bij 

het poortje aan de Avennelaan. Ouders kunnen dan op 1,5 meter afstand wachten op het 

gras. We starten met groep 1/2, daarna groep 3/4, groep 5/6 volgt en als laatste groep 

7. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle leerkrachten voor het leuke en leerzame schooljaar 

 Alle kinderen en ouders voor alle fijne schooldagen 

 Alle leerlingen van groep 8 die zo mooi SCHITTEREN in hun eigen musicalfilm 

 Alle kinderen die het zo goed deden in hun nieuwe groep tijdens het stapje vooruit 

 De ouders die in de oudervereniging en de MR zitten. Zij hebben zich het hele jaar 

geheel vrijwillig ingezet om de school actief te ondersteunen. 

 

 

Van externen  
 Leef: organiseert toernooien in de schoolvakantie 

 Folder Bibliotheek: Ik lees in de zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de zomervakantie gaat Leef! een aantal toernooivormen organiseren voor leerlingen tussen de 
8 en 16 jaar. 
De leerlingen kunnen zich inschrijven via  https://leefsomeren.nl/LeefModule/Details/14985 in 
Someren of via https://leefasten.nl/LeefModule/Details/14981 in Asten.   
  
Het inschrijven kan individueel (wanneer je zelf geen team bij elkaar krijgt), maar kan ook met een 
team. Wanneer kinderen samen een team gevormd hebben dient elk teamlid zich nog wel apart 
aan te melden. 
Bij de inschrijving geef je een teamnaam door, waardoor wij kunnen zien welke leerlingen er bij 
elkaar in het team zitten. 
Daarnaast kan er gekozen worden voor locatie Asten (NWC) of locatie Someren (SVSomeren). 
  
De toernooien worden in beide dorpen op andere dagen georganiseerd, maar leerlingen uit Asten 
mogen zich in Someren inschrijven en andersom. Graag minimaal 3 dagen van te voren 
aanmelden i.v.m. het maken van de wedstrijdschema’s. 

https://leefsomeren.nl/LeefModule/Details/14985
https://leefasten.nl/LeefModule/Details/14981
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Ik lees in de zomervakantie. Jij ook? 
 
 
Kinderen die doorlezen in de zomervakantie zakken niet terug in hun leesniveau blijkt uit 
onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk. Natuurlijk kun je in de vakantie voor 
boeken terecht in de Bibliotheek. Tijdens de vakantie is de Bibliotheek geopend, kijk op 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor de openingstijden in de zomervakantie. 
  

Ga mee op reis deze zomer! 

Deze zomervakantie is de Bibliotheek jouw 
reisleider. Met de thuiseditie van 
‘Vakantielezen’ beleef je samen de leukste 
avonturen. In deze spannende ontdekkingsreis 
van de Bibliotheek mag het hele gezin mee. Haal 
de landkaart op in de Bibliotheek, verzamel alle 
stickers en win een leuke prijs. 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/vakantielezen  

In de zomervakantie gaan we weer van start 
met activiteiten voor de jeugd.  We gaan weer voorlezen in Helmond, Asten en Someren. 
Voorleesbus Blikkie gaat op weg ‘Blikkie on tour’. Er zijn workshops rondom 3d-printen en 
met het green screen in het nieuwe TechLab in Bibliotheek Helmond. We gaan codes kraken, 
met toverboekjes toveren en gek doen met verhalen van Roald Dahl. Voor meer info en 
inschrijven: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

Weet je nog niet waar je deze zomervakantie doorbrengt? Waar je ook bent: met de 
VakantieBieb kun je heerlijk op avontuur in je hoofd. 

Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb weer open. In deze app kun je deze 
zomer naast e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft 
iedereen een zomer vol verhalen: jong en oud, leden en niet-leden van de Bibliotheek. 
Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje 
Nederhorst en Jacques Vriens. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/vakantiebieb   

 
Op zoek naar leuke zomerleestips? 
De Bibliotheek helpt je op weg. Tips voor jong en 
oud 
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/collectie/zomer.html 
 
Na de vakantie ook e-books en luisterboeken 
lenen? Dat kan met je bibliotheekpas! 
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html 
  
Wij wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie met veel leesplezier! 


