
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 16    15 april 2019 

 

Agenda 

 

Dinsdag 16 en woensdag 18 april 

Vrijdag 19 april 

Maandag 22 april t/m  

Vrijdag 3 mei 

Zondag 5 mei 

Maandag 7 mei 

Woensdag 8 mei 

Vrijdag 10 mei 

Woensdag 15 mei 
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Vanuit de Directie 
Nog 1 week school en dan hebben we 2 weken vakantie. Fijn tijd om SAMEN buiten te spelen, 

een dagje weg te gaan of gewoon genieten met en van elkaar.  

 

Personeel 

We hebben in groep 3-4 de laatste tijd veel nieuwkomerleerlingen gekregen. We willen dat 

alle leerlingen voldoende aandacht van de leerkracht krijgen. Uit voorzorg hebben we daarom  

met ingang van maandag 8 april Bo Hoenselaar als onderwijsassistent in dienst genomen. Zij 

zal 5 dagdelen in groep 3-4 ondersteunen.  

Mieke is op dit moment met ziekteverlof en Bo neemt totdat ze beter is ook taken van haar 

over. Verderop in de nieuwsbrief stelt Bo zich aan u voor zich aan u voor. 
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Schoolfruit 

Na de vakantie is de periode van schoolfruit voorbij. De kinderen moeten dan zelf weer 

iedere dag fruit meebrengen.  

We hebben allemaal lekker gesmuld van veel verschillend fruit, soms was het even wennen 

omdat het een onbekend soort fruit was. Maar door het toch te proberen kwamen de 

kinderen erachter of ze wel of niet lekker vonden. We hopen dat we volgend schooljaar weer 

ingeloot worden, zodat we weer een periode schoolfruit krijgen. 

 

Woensdag 3 april hadden wij onze 2e techniekdag van dit jaar. Het thema was productie. En 

ja hoor het was een productieve dag. De kinderen van groep 6-7 en 8 zijn bij bedrijven in de 

regio op bezoek geweest, het was erg interessant om een bedrijf in werking te zien. De 

kinderen kwamen enthousiast terug op school.  

De andere kinderen hebben genoten van verschillende workshops, zoals badzeep maken, met 

robots aan de slag of van kranten een gebouw knutselen. De ochtend werd 

afgesloten me een “echte” professor van Mad Sience die allerlei 

experimenten liet zien. Al met al een leerzame dag voor iedereen. 

 

Vrijdag 5 april zijn de kinderen van groep 5-6 samen naar een echte 

voetbalwedstrijd geweest. De kinderen en de begeleidende ouders hebben 

ontzettend genoten.  

 

Het duurt nog even maar op donderdag 27 juni gaan we met de hele school op reis. We gaan 

met de met de bus naar een mooie locatie waar iedereen fijn kan spelen en genieten. Denkt u 

aan het betalen hiervoor!  

 

MR 
U kunt zich nog steeds verkiesbaar stellen voor de MR.  

 

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

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. 
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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! 

 

Zeskamp 
Zondag 5 mei is het Zeskamp! 

Veel kinderen van de Diamant hebben zich voor dit sportieve evenement opgegeven.  

Wij hopen dat iedereen op tijd aanwezig is. Zorg ervoor dat uw kind reservekleding mee 

neemt, stevige schoenen aan heeft, dus geen slippers of sandalen. Ook moet u zelf zorgen 

voor een lunchpakket en voldoende drinken voor uw kind.  

Wij wensen iedereen een gezellige, sportieve dag. Natuurlijk mag u komen kijken hoe uw kind 

meedoet.  

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcomite.nl 

 

Peuterwerk 
De afgelopen week hebben we al regelmatig het zonnetje gezien. Dat is genieten samen 

met de kinderen buiten spelen op de fiets, met de bal, in de 

zandbak of wandelen in het park. Daar zien we veel diertjes, 

voorjaarsbloemen en de blaadjes komen langzaam aan de takken 

van de bomen. In ons thema hebben we al veel geleerd over de 

boerderij en de dieren die op de boerderij wonen zoals een koe, 

een kip, een schaap, een paard en het varken. Ook hebben een 

aantal peuters een uitstapje gemaakt naar de 

boerderij en echte koeien van dichtbij bekeken. 

Dat was wel spannend maar ook leuk! 

Ook zijn we de afgelopen week begonnen met onze paastak te versieren. 

Die ziet er al heel kleurrijk en vrolijk uit. De komende week gaan we nog 

met de kleuters samen naar het dierenpark en kijken welke dieren er 

daar allemaal zijn. Na de meivakantie starten we dan weer met een nieuw 

thema van Sil. 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst voor iedereen! 
 

 

Kledinginzamelingsactie 
U kunt weer oude kleding, schoenen, dekbedden, gordijnen of ander textiel inleveren op 

school. U kunt de zakken inleveren op 8 en 9 mei. Op vrijdag 10 mei wordt alle opgehaald. Dus 

heeft u tijd en zin om om uw kasten uit te zoeken, dan is dit het juiste moment. Met het geld 

dat de oudervereninging hiermee ophaalt, kunnen zij weer leuke activiteiten organiseren voor 

onze kinderen. 

http://www.jeugdcomite.nl/
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Even voorstellen 
Hallo allemaal,  

Ik ben Bo Hoenselaar, 21 jaar en kom uit Heesch.  

In februari 2019 ben ik afgestudeerd als Onderwijsassistent.  

Vanaf maandag 8 april ben ik werkzaam op Basisschool De Diamant. Ik 

begeleid vooral de leerlingen in groep 3/4, maar ben ook werkzaam in groep 

5/6 en 7/8.  

 

Voor de opleiding onderwijsassistent heb ik de opleiding Leisure Hospitality 

executive MBO niveau 4 gedaan. Dit is een entertainment opleiding op het 

Koning Willem 1 College in Den Bosch genaamd Cosmo Academy. Voor deze 

opleiding heb ik 2 keer stage gelopen van april t/m oktober op een 

vakantiepark als entertainer, horeca medewerker en receptioniste.  

 

Momenteel ben ik ook werkzaam bij Happy Italy in Den Bosch als bediener.  

Naast werken heb ik ook nog hobby’s. Ik ga één keer in de week naar Jazz Ballet en één keer 

in de week naar stijldansen.  

 

Hebben jullie nog vragen of willen jullie gewoon een keer een praatje maken dan zijn jullie 

altijd van harte welkom! 

 

Groetjes, 

Juf Bo 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle ouders die SAMEN met de kinderen op bezoek zijn geweest bij bedrijven in de 

regio tijdens onze techniekdag 

 Alle kinderen, ouders en de juf die zo genoten hebben bij de voetbalwedstrijd  

 Onze onderwijsassistentes die weer voor een geweldig Koningsdagfeest hebben 

gezorgd 

 

 

 

Van externen 
 Flyer: Spelenkermis Leef  25 april 

 Flyer: Belevingsdag Huize Witven  18 mei 
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