
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 19    14 juni 2019 

 

Agenda 

 

Dinsdag 18 juni 

 

Donderdag 20 juni 

Maandag dinsdag en woensdag 

24 juni t/m 26 juni 

Woensdag 26 juni 

Donderdag 27 juni 

Vrijdag 28 juni 

 

Maandag 1 juli 

Donderdag 4 juli 

Vrijdag 5 juli 

 

Maandag 8 juli t/m 

Vrijdag 16 augustus 

 

 

Informatieavond trektocht groep 7-8 volgend schooljaar 

19.00 – 20.00 uur 

Spelletjes bij Eegelshoeve groep 7-8 

Pre-adviezen groep 7 

 

Stapje vooruit 

Schoolreis groep 1 t/m 8 

Rapporten  

Nieuwsbrief 20 

Voorstelling “Trouwerij op de boerderij” groep 1 t/m 4 

Afscheidsavond groep 8 

Diamantterras 

School uit om 12.30 uur 

VAKANTIE 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Blikkie 

MR 

Diamantterras 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 

 

Vanuit de Directie 
Na de vrije week kwamen alle kinderen op dinsdag weer enthousiast op school. De laatste 

periode voor de grote vakantie is ingegaan.  

De juffen hebben tijdens de vrije week geen vakantie gehouden, maar juist hard gewerkt. 

Erg fijn om tijd te hebben om de laatste zaken van het schooljaar goed af te ronden en de 

start van het nieuwe schooljaar zo SAMEN voor te bereiden.  
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We hebben in het team ook de uitkomst van de vragenlijst veiligheid besproken. Onze 

kinderen geven ons als school een 8,7 voor veiligheid. Dat is een heel hoog punt waar we erg 

trots op zijn. De kinderen hebben diverse vragen moeten beantwoorden; de uitkomst van 

deze vragen was over het algemeen erg positief. Uiteraard nemen we voor komend schooljaar 

een aantal aandachtspuntjes mee en gaan we ervoor zorgen dat we het gevoel van veiligheid 

zo hoog blijft. 

 

We hebben ook met het team gesproken over de speerpunten die we komend schooljaar willen 

bewerkstelligen. We zullen deze de komende nieuwsbrieven met jullie delen. We willen het 

komende schooljaar het predicaat cultuurloperschool gaan halen. Dit omdat dit onze ateliers 

een boost kan geven. Op het Diamantterras nemen we vast een voorsprong hierop. 

 

Deze week en volgende week worden de kinderen in groep 3 t/m 7 getoetst. We kijken wat ze 

allemaal al geleerd hebben en wat een volgende stap in hun ontwikkeling moet/kan of gaat  

worden.  

 

BSO op de Diamant 

Vanaf volgend schooljaar gaat Korein Kinderplein bij ons op school starten met een tiener-

groep. Zij zullen drie dagen in de week na schooltijd gebruik maken van de hal en speelplaats. 

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er dus na schooltijd ook kinderen in de school die 

daar gezellig met elkaar spelen en activiteiten verrichten. Voor meer informatie hierover 

kunt u altijd contact opnemen met Edith Hoeks of Jessica van Kollenburg van Korein 

Kinderplein.  

 

Ouderbijdrage 

Gelukkig hebben al veel mensen de ouderbijdrage betaald. Als u er nog niet aan toe gekomen 

bent om het te regelen zou het fijn zijn als u dat deze of volgende week alsnog wilt doen.  

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 12,50 per leerling.  

Heeft u hier vragen over, spreek 1 van de leden van de OV aan of loop even binnen bij 

Marioleine. 

 

 

Studiedagen en vakanties 2019-2020 
Wij snappen dat het fijn is om nu al te weten wanneer volgend schooljaar de vakanties zijn en 

wanneer de studiedagen zijn. U krijgt in het begin van het nieuwe schooljaar uiteraard weer 

een kalender mee naar huis, waar deze zaken in zullen staan. 

De vakanties en studiedagen willen we vast met u delen: 

 

Herfstvakantie: maandag 14 oktober ‘19 t/m vrijdag 18 oktober ‘19 

Kerstvakantie: maandag 23 december ’19 t/m vrijdag 3 januari ‘20 

Caranvalsvakantie: maandag 24 februari ’20 t/m vrijdag 28 februari ‘20 

Pasen: maandag 13 april ‘20 
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Mei vakantie: maandag 20 arpil t/m dinsdag 5 mei ‘20 

Hemelvaart: donderdag 21 mei ’20 en vrijdag 22 mei ‘20 

Pinksteren: maandag 1 juni ‘20 

Zomervakantie: maandag 13 juli ’20 t/m vrijdag 21 augustus ‘20 

 

Studiedagen: maandag en dinsdag 23 en 24 september 2019, vrijdag 6 december 2019, 

maandag 2 maart 2020, woensdag 18 maart 2020 

Daarnaast zijn nog een aantal vrijdagmiddagen vrij. De school is dan om 12.30 uur uit. Het 

betreft de volgende vrijdagen: 11 oktober 2019, 20 december 2019, 21 februari 2020, 17 

april 2020 en 10 juli 2020.   

 

 

Blikkie 
Jaarlijks krijgen we bezoek van Blikkie de Voorleesbus. Deze bus is van de bibliotheek. De 

kinderen krijgen in deze bus mooie verhalen voorgelezen. 

Blikkie bestaat nu 5 jaar! Tijdens het tekenatelier hebben de kinderen van groep 1,2 en 3 een 

tekening gemaakt voor Blikkie. Op deze tekeningen stonden de mooiste herinneringen van de 

kinderen aan Blikkie. Deze tekeningen hebben we gebundeld en als cadeau aan Blikkie gegeven. 

Met dit mooie cadeau hebben we een prijs gewonnen! 

Enkele kinderen hebben deze prijs opgehaald in de bibliotheek: 2 hele leuke boeken voor onze 

school. 

Een groot compliment voor alle kinderen die mee hebben geholpen! Hier zullen we veel 

leesplezier van hebben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

MR 
Tijdens de laatste bijeenkomst zijn verschillende punten aan bod geweest. We hebben het 

onder andere gehad over het nieuwe jaarplan van de school, de verkiezingen van de MR, de 

taakverdeling van de MR voor het nieuwe schooljaar, hoe de kijkochtenden verlopen zijn, de 
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resultaten van de toetsen, de schoolgids en de vragenlijst veiligheid die alle kinderen van 

groep 5 t/m 8 ingevuld hebben.   

Vindt u al deze onderwerpen ook interessant, u kunt altijd aansluiten bij een vergadering van 

de MR. Deze zijn openbaar. De data voor volgend jaar zijn ook vastgelegd en die vindt u op de 

nieuwe kalender.   
 

 

Diamantterras 
Wij nodigen iedereen van harte uit om vrijdag 5 juli van 11.00 uur tot 12.30 uur naar het 

diamantterras te komen! Dit jaar doen we dat samen met Cultuurplein Asten-Someren. Er 

vinden verschillende optredens plaats ter afsluiting van het schooljaar. Hierbij zijn ouders 

maar ook broertjes, zusjes, opa's en oma's en andere belangstellenden van harte welkom. 
Om 11.00 uur starten we met een open podium waarbij alle groepen een optreden verzorgen in 

het thema "Vakantielanden”. Kom kijken naar hoe de kinderen op deze laatste schooldag staan 

te schitteren! 

Groep 8 zal aan het einde van deze dag de school verlaten voor een nieuw avontuur op de 

middelbare school. 

Vanaf 12.00 uur zullen we groep 8 uitzwaaien en zal groep 1 t/m 7 de vakantie inspringen en 

worden opgevangen door hun nieuwe leerkracht van volgend schooljaar. 

Bij goed weer is het diamantterras op het schoolplein. Anders ben je van harte welkom in de 

hal. Afsluitend zullen we samen onder het genot van een drankje de vakantie inluiden! 

Hopelijk tot vrijdag 5 juli! 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen die mooie tekeningen hebben gemaakt voor Blikkie de Voorleesbus 

 Onze groep 8-ers die ervoor gaan zorgen dat er een mooie musical gaat komen 

 

 

Van externen 
 Flyer: Jeugdtriatlon Someren 
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