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Agenda 

 

Maandag 1 april 

 

Dinsdag 2 april 

Woensdag 3 april 

Donderdag 4 april 

Vrijdag 5 april 

 

Dinsdag 9 april 

Woensdag 10 april 

Donderdag 11 april 

Vrijdag 12 april 

 

Dinsdag 16 en woensdag 18 april 

Vrijdag 19 april 

Maandag 22 april t/m  

vrijdag 3 mei 

Zondag 5 mei 

 

 

Start project cultuur beeldende kunst groep 5-6 

Start project cultuur foto en film groep 1-2 

Buitenlesdag 

Techniekdag  

Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Vergadering OV 

Afsluiting project Scoor een Boek groep 5-6 

Praktisch verkeersexamamen groep 7 

IVN kabouterpad groep 1-2 

Eegelshoeve Paas/voorjaarsknutsel groep 5-6 

Koningsspelen 

Nieuwsbrief 16 

Eindtoets groep 8 

Paasviering 

MEIVAKANTIE 

 

ZESKAMP 
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In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

MR 

Groep 5-6 

Conflictjuf 

Buitenlesdag 

Techniekdag 

Schoolreis 

Diamantjes van de Diamant 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Woensdag 20 maart hebben wij met alle scholen van Prodas een studiedag gehad. Deze dag 

zijn we met alle Somerense scholen van Prodas gestart op basisschool Leerrijk. Het thema 

van die dag was: Samen beter worden.  



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Als eerste moesten alle scholen zich aan elkaar presenteren door middel van een commercial 

zodat we elkaar en elkaars werk leren kennen.  

Daarna gingen we in groepen uit om via een vragenspel erachter te komen hoe wij in ons 

cluster kunnen samen werken en elkaar kunnen ondersteunen zodat we samen beter worden! 

Natuurlijk was er ook tijd om elkaar te leren kennen onder het genot van een kopje koffie 

met iets lekkers. 

Na de koffie werden we in groepen verdeeld en moesten we via een digitale speurtocht naar 

de lunchlocatie.  

‘s Middags hebben we met alle medewerkers van Prodas genoten van een lezing van Jitske 

Kramer. Zij vertelde ons over haar ervaringen en bevindingen als cultureel antropologe en gaf 

ons mee on anders te durven denken en open te staan voor nieuwe ervaringen, mensen en 

ideeën. Al met al een inspirerende dag! 

 

MR 
Onze school heeft een MR (medezeggenschapsraad), die het recht heeft om over allerlei 

schoolzaken mee te denken, te adviseren en/of te beslissen. Deze MR bestaat uit 4 leden: 2 

personeelsleden (Femke van Eijk en Marioleine van Geel) en 2 ouderleden (Theo Swinkels en 

ikzelf, Lianne van Iersel). Aan het einde van dit schooljaar komt mijn plekje in de MR 

beschikbaar, doordat mijn zittingstermijn er op zit. Ik heb de rol van MR lid jaren met 

plezier vervuld en zou zo nog een aantal jaren willen meedraaien. Maar ik ben van mening dat 

het goed zou zijn als een andere ouder het stokje van me overneemt. 

Ben jij die ouder die zich betrokken voelt bij het onderwijs van zijn/haar kind(eren)? Ben jij 

ook nieuwsgierig naar wat er zich achter de schermen in het onderwijs afspeelt. Wil jij ook 

bijdragen aan het beleid van onze school? Stel je dan namens de ouders verkiesbaar voor de 

MR! 

Wat doe je in de praktijk als MR lid? Er wordt zes keer per jaar vergaderd in de avond 

(samen met de directie). Op de agenda staan o.a. zaken zoals de formatie (inzet van 

leerkrachten en ondersteunend personeel), de begroting en de schoolkalender. Maar ook 

komen bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage, de open dag, de schoolgids en de gemiddelde 

resultaten van de school aan bod. 

Als MR lid krijg je de unieke kans om samen met de andere MR leden en schoolleiding richting 

te geven aan het beleid van onze school. Daarnaast ga je de context begrijpen van keuzes die 

de school soms moet maken en krijg je een beter inzicht in ons Nederlandse schoolsysteem. 

Wie durft de uitdaging aan? Geef je op bij Marioleine (marioleine.vangeel@prodas.nl) en doe 

dit vóór 19 april.  

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust! 

 

 

 



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

 

 

 

Groep 5-6 
Scoor een boek afsluiting 
 

De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 5/6 zoveel mogelijk boeken gelezen 

('gescoord') voor het project 'Scoor een Boek!'. Ze zijn hierin aangemoedigd door Helmond 

Sport doelman Stijn van Gassel. Het project is een initiatief van Bibliotheek Helmond-Peel en 

Helmond Sport en heeft als doel leerlingen te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen en 

te bewegen. 

Na 10 weken boeken scoren, is het op vrijdagavond 5 april a.s. tijd om de eindscore te 

onthullen! Hoeveel boeken hebben alle leerlingen van 39 basisscholen in de regio Helmond-

Peel samen gelezen? De eindscore wordt op een feestelijke en sportieve manier 

bekendgemaakt, namelijk tijdens de wedstrijd van Helmond Sport tegen Jong Ajax. Maar dat 

is niet alles! Voorafgaand aan de wedstrijd beginnen we, net als de spelers, met een warming-

up. We gaan met ruim 1.700 leerlingen het Guinness Helmonds Records breken door met z'n 

allen te dansen en te bewegen vanaf de tribune. Wij doen als school ook mee! We gaan er met 

de kinderen een leuke, sportieve avond van maken. 

 

Ook onze groep 5-6 is uitgenodigd om bij Helmond Sport in het stadion ons thema Scoor een 

boek af te sluiten. We mogen dan met de hele klas de voetbalwedstrijd bijwonen Helmond 

Sport - Jong Ajax. 

Dit is natuurlijk erg bijzonder om als klas samen mee te mogen maken. 

We verzamelen om 18.15 uur op school zodat we rond 19.00 uur in Helmond zijn. 

We hebben eerst een workshop en vanaf 20.00 start de wedstrijd. 

Hopelijk wordt het een spannende wedstrijd. 

 

Conflictjuf 
Op de Diamant werken we met de conflicthantering de Sociaal Sterke Groep. Dit houdt in dat 

we met de hele school afspraken hebben over hoe we met elkaar omgaan.  

Elke klas heeft op woensdag een sociokring om met elkaar te praten over hoe het gaat in de 

klas en op het schoolplein. Hieruit komt een weekregel en aan deze regel wordt gedurende de 

nieuwe week dan extra aandacht besteed in de klas.  

Zodra er buiten op het schoolplein iets gebeurt, kan een kind dit gaan melden bij de juffen 

die buiten lopen. Kinderen gaan dan samen met elkaar in gesprek. De juf begeleidt het 

gesprek en grijpt in, indien de kinderen er zelf niet uitkomen.  

Het conflict/voorval wordt daarna in het logboekje genoteerd. Elke donderdag gaat de 

conflictjuf in alle klassen samen praten over wat er opvalt buiten aan de hand van het 

logboekje en worden regels herhaald.   



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

De conflictjuf gaat daarnaast in gesprek met kinderen die een patroon laten zien. Dit 

schooljaar is Juf Nicole de conflictjuf. 

 

Buitenlesdag 
Op 2 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief 

van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen om les in de 

buitenlucht te geven.  

Onze leerkrachten hebben allerlei leuke buitenlessen op en rond het schoolplein. Kinderen 

vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op de lessen binnen. En een 

uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk 

daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen 

concentreren in de klas! 

 

Techniekdag 
Woendag 3 april hebben wij weer een techniekdag op de Diamant. We gaan deze dag samen 

leren over techniek rondom het thema: productie. De groepen 6 t/m 8 gaan op bezoek bij 

bedrijven in de regio en de groepen 1 t/m 5 mogen kiezen welke workshops zij op school willen 

volgen. We sluiten deze dag om 11.30 uur samen af. We gaan in de hal kijken naareen gaaf 

optreden van Mad Science.  

 

Schoolreis 
Op donderdag 27 juni gaan we met de hele school op reis. Met de bus gaan we naar een mooie 

locatie waar iedereen volop kan spelen en genieten. Ook voor de inwendige mens wordt daar 

alles verzorgd. Omdat allemaal te kunnen bekostigen vragen wij van iedereen een financiële 

bijdrage. Hierover heeft u al een mail ontvangen. Denkt u eraan om het bedrag bij juffrouw 

Mieke of juffrouw Janneke te betalen. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen die zo mooi GESCHITTERD hebben tijdens ons Open Podium 

 Alle kleuters die SAMEN een mooie dierentuin hebben gemaakt 

 

 
 


