
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 14   14 maart 2019 

 

Agenda 

 

Vrijdag 15 maart 

Maandag 18 maart 

 

Woensdag 20 maart 

Vrijdag 29 maart 
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Vanuit de Directie 
Iedereen is weer enthousiast gestart na de carnavalsvakantie. Wat is het toch fijn om al die 

vrolijke snoeten weer te zien. En al is het weer niet al te best, wordt er weer SAMEN 

gespeeld op onze mooie nieuwe speeltoestellen. 

 

Woensdag 20 maart hebben wij met alle scholen van Prodas een studiedag. Wij starten de 

dag met alle Somerense scholen van Prodas op basisschool Leerrijk. Daar hebben we een mooi 

programma om elkaar en elkaars werk te leren kennen. Thema die ochtend is: Samen beter 

worden. 

Na de lunch hebben we een gezamenlijk middagprogramma in Deurne met alle personeelsleden 

van Prodas. 

Alle kinderen zijn die dag vrij. Wij gaan die dag hard aan het werk voor goed onderwijs voor 

al onze kinderen. 

 

Afgelopen dinsdag zijn een aantal leerkrachten op scholenbezoek gegaan in Kelpen-Oler. Wij 

zijn met ons team altijd leergierig om ons onderwijs nog beter te maken. We hebben op deze 

school gekeken hoe zij het werken in units (combinatiegroepen met 3 groepen) vorm geven. 



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

We hebben daar gezien dat de manier zoals wij werken met combinatiegroepen beter bij ons 

past dan hun manier. We hebben er veel van geleerd. 

 

Zeskamp laatste zondag in de mei vakantie 

Denkt u er nog aan om uw kind op te geven als zij/hij mee wil doen met dit sportief 

evenement.  

 

Staking vrijdag 15 maart 
Morgen is de school dicht. Alle kinderen zijn vrij omdat wij, alle juffen, staken.  

Wij vinden dat we met het sluiten van de school een belangrijk signaal aan politici en ouders 

afgeven. Als team hebben wij ervoor gekozen om op deze dag niet naar Den Haag te gaan 

maar onze collega’s in de zorg te ondersteunen. Dit doen we door naar Eegelshoeve te gaan 

om daar SAMEN met de bewoners taarten te bakken.  

 

Wij staken voor goed onderwijs voor de kinderen van nu en voor de kinderen van de toekomst! 

 

MR 
Afgelopen dinsdagavond heeft de MR wederom een vergadering gehad. We hebben gesproken 

over de managementafspraken binnen onze school. Ook heeft Inge de formatie voor komend 

schooljaar toegelicht. De LOVS-toetsen op groepsniveau hebben we samen bekeken. De MR 

heeft vragen gesteld over de staking. Alle leerkrachten hebben aangegeven hieraan mee te 

doen, zij krijgen deze dag niet uitbetaald.   

Het verkiezingsprotocol is weer opgesteld. Daarover leest u in de volgende nieuwsbrief 

meer.   

 

Peuterwerk 
Op onze groep veranderen we regelmatig het speelaanbod. Nieuw in de groep is 

de  verkleedhoek. Daar verkleden de kinderen zichzelf en elkaar. Er spelen regelmatig 

superhelden, prinsessen, dokters, en ridders in de groep. Voor 

de carnavalsvakantie hebben de peuters en de kleuters samen 

met Marloe en juf Yvonne carnavalsdansjes geoefend. We 

mochten deze dansjes tijdens de carnavalsochtend van de 

peuters aan alle ouders van de peuters 

laten zien. Wat hebben we genoten van 

alle optredens en wat knap dat de 

kinderen dit zo goed gedaan hebben. Wat 

leuk dat we publiek hadden die hiervan kon 

genieten.  

Deze week zijn we rustig aan gestart met het thema lente. We 

vertellen welke dieren er bij de lente horen, gaan de natuur opzoeken 
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en lezen boekjes over de lente. Hopelijk wordt het snel lente en kunnen we genieten van het 

voorjaarszonnetje. 

 

Carnaval 
Vrijdag 1 maart hebben wij met alle kinderen en veel ouders een heel gezellig carnavalsfeest 

gevierd. Iedereen was mooi verkleed. En wat hadden Prinses Naomi, Vorst Veronique en hoofd 

Raad van Elf Sumalee de kinderen goed voorbereid. Iedereen wist precies hoe de polonaise 

gelopen moest worden!! 

Het was leuk dat we ook dit jaar bezoek kregen van carnvalsvereniging de Pompers en dat ook 

onze eigen Prinses (juf) Yvonne op bezoek kwamen. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 De werkgroep Carnaval, die ervoor hebben gezorgd dat we weer een topfeest hadden. 

 Martine, die voor onze school SCHITTERENDE diamanten heeft gemaakt voor aan de 

muur, zodat we daar foto’s van activiteiten op kunnen hangen. 

 

Van externen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


