
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 17    13 mei 2019 

 

Agenda 

 

Woensdag 15 mei 

 

Maandag 20 mei  

Woensdag 22 mei 

Donderdag 23 mei 

Vrijdag 24 mei 

 

 

Maandag 27 mei tot  

woensdag 29 met 

Donderdag 30 mei t/m  

maandag 9 juni 

Vrijdag 31 mei 

 

 

Schoolfotograaf 

Oversteekproject groep 1-2 

KIJK-ochtend 

IVN waterproject groep 7-8 

Bezoek rijksmuseum groep 8 

KIJK-ochtend 

Open Podium 13.45 – 14.15 uur 

Nieuwsbrief 18 

KAMP groep 7-8 

 

Van Hemelvaart t/m Pinksteren alle kinderen vrij 

 

Leef geeft geen vrijdagmiddag activiteit ivm vrije dag 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

MR 

Workshop  Leren luisteren 

Schoolreis 

Kijkochtenden 

Kledinginzamelingsactie 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Na 2 weken vakantie zijn we weer enthousiast begonnen. Het is een korte periode, want over 

drie en een halve week hebben de kinderen weer vrij. Wij als team gaan in die week aan de 

slag met het evalueren van het afgelopen jaar en de voorbereiding voor het nieuwe 

schooljaar.  

 

Zeskamp 

Zondag 5 mei hebben veel kinderen van onze school mee gedaan met de Zeskamp. Het was 

niet zo’n lekker weer, maar toch hebben alle kinderen genoten van de leuke zeskampspellen. 



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Gelukkig hadden alle groepen ook begeleiding. Wij bedanken alle ouders die geholpen hebben 

om er voor te zorgen dat onze kinderen mee hebben kunnen doen met dit sportieve 

evenement.  

 

Woensdag 15 mei worden we weer allemaal op de foto gezet. Op die dag komt de 

schoolfotograaf. Er worden groeps-individuele en broer/zusjes foto’s gemaakt. De ouders van 

de OV begeleiden de kinderen en de fotograaf. Heeft u vragen dan kan dat bij 1 van de leden 

van de OV. 

 

MR 
Afgelopen dinsdag heeft de MR weer vergaderd. We hebben gesproken over hoe de groepen 

volgend jaar bemand gaan worden, daarover wordt u binnenkort geïnformeerd. Ook hebben 

we gekeken naar hoe de vrije dagen voor de kinderen volgend jaar in kunnen plannen. Samen 

met de MR hebben we de data voor de kijkochtenden vastgelegd.   

Wat betreft de verkiezingen. Er heeft zich 1 kandidaat gemeld, we hoeven dus geen 

verkiezingen uit te schrijven.  

Vanaf volgend schooljaar gaat Rian vd Biggelaar Moeder van Fleur groep 1-2 onze MR 

versterken. We nemen dan afscheid van Lianne van Iersel moeder van Casper groep en Manon 

groep 8.  

Wij bedanken Lianne voor alle inzet van de afgelopen jaren!   
  

Workshop “leren luistereren” 
Op woensdagavond 19 juni verzorgt ZO Someren een workshop. Het thema van deze workshop 

is  “leren luistereren”. Soms is het wel lastig omdat het niet vanzelfsprekend is dat uw kind 

altijd goed luistert. Er worden tijdens de workshop verschillende vragen behandeld, allemaal 

onder begeleiding van 2 trainsters van de Lev groep. De workshop is gratis. Wel graag vooraf 

aanmelden want vol is vol. 

Voor meer info zie flyer in deze nieuwsbrief. 

 

Schoolreis 
Bijna is het zover. Schoolreis.  

27 juni gaan we met de hele school op reis. Allemaal met de bus naar een fantastisch park. 

Duinoord in Helvoirt. Alles zit erbij inbegrepen. De kinderen hoeven niets mee te nemen 

alleen maar goede zin.  

Denkt u nog aan het betalen hiervoor. Dit moet voor u doen voor voor vrijdag 7 juni. 

Dit kan iedere dag bij juf Mieke, juf Janneke, juf Martine of juf Marioleine. Äls u hierover 

nog vragen hebt, kunt u ook bij hen terecht. 
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Kijkochtenden 
Op maandag 20 mei en vrijdag 24 mei zijn de kijkochtenden. Dat houdt in dat iedereen 

welkom is om te kijken hoe wij op school les geven aan uw kinderen.   

Om 8.30 uur bent u welkom in de hal waar Marioleine en/of Inge u welkom heten. Aansluitend 

kunt u rondkijken en rond 9.45 verwachten we u dan weer terug in de hal om samen even 

terug te koppelen wat u gezien heeft.  

Bij iedere klas hangen intekenlijsten, daar kunt u uw naam opschrijven als u graag onze 

kijkochtend bezoekt. Wij hopen dat veel ouders komen kijken. Ook ouders die (nog) geen 

kinderen hebben op onze school zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 

 

Kledinginzamelingsactie 
Wat fijn dat er weer zoveel gehoor gegeven is aan deze actie. Er zijn veel zakken met 

kleding, schoenen, dekens ed ingeleverd. Met het geld dat de OV hiervoor ontvangt kunnen 

activiteiten georganiseerd worden. 

 

Bouwdorp 
In de eerste vakantieweek van 8 t/m 11 juli wordt door Jeugcomité Someren georganiseerd. 

Op de website van Stichting jeugdcomité of via de link hieronder kunt u hierover meer 

informatie vinden.  

 www.jeugdcomite.nl/activiteiten/bouwdorp/ 

Ingrid Kuijpers, moeder van Dirkje (groep 7) gaat de groepjes de Diamant weer opgeven. Dit 

moet uiterlijk 21 mei geregeld zijn.  

Er moeten groepjes gevormd worden van 4 of 8 personen. De kosten zijn voor de kinderen uit 

groep 1 t/m 3 per kind 12 euro voor 3 dagen speelplezier.  Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 

betaalt u 18 euro per kind voor 4 dagen speelplezier.  

 

U kind uw kind aanmelden bij de leerkracht, het geld moet dan meteen voldaan worden.  

Ook hebben ze nog vrijwilligers nodig, dus als u zin en tijd heeft kunt u aangeven welke dag u 

zou willen helpen. Natuurlijk kunt u ook een groepje begeleiden, ook dat kunt u aangeven bij 

de leerkracht.  

Wilt u uw kind aanmelden dan moet dit voor maandag 20 mei 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle ouders die geholpen hebben als begeleid(st)er bij de Zeskamp 

 Alle ouders die geholpen hebben met het flyeren voor de kledinginzamelingsactie 

 

Van externen 
 Flyer: Belevingsdag Huize Witven  18 mei 

 Flyer: Workshop Tripple P 

http://www.jeugdcomite.nl/activiteiten/bouwdorp/
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