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Agenda  

 

Maandag 16 t/m donderdag 20 september  

Woensdag 18 september 

Maandag 23 en dinsdag 24 september 

Donderdag 26 september  

Vrijdag 27 september 

Dinsdag 1 oktober  

Vrijdag 4 oktober 

 

Maandag 28 oktober 

 

Schittergesprekken 

Open Podium 12.00 uur 

STUDIEDAGEN alle leerlingen vrij 

Verhalentocht groep 7-8 

Slagbaltoernooi groep 7-8 

Experiencedag Varendonck groep 7-8 

Vergadering OV  

Nieuwsbrief 3 

Jaarvergadering OV 
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Vanuit de directie 
Voor volgende week is iedereen uitgenodigd voor het schittergesprek.  Alle kinderen 

gaan dan SAMEN met papa en/of mama en de juffrouw hun verwachtingen van het 

schooljaar bespreken. Het kan natuurlijk altijd dat u nog iets wilt bespreken zonder uw 

kind, maak hiervoor dan een andere afspraak met de leerkracht. 

U zult meestal zaken die uw kind betreffen bespreken met de leerkracht van uw kind. 

Maar er zijn wellicht zaken waarvoor u iemand van het MT (management team) wil 

spreken. Onze deur staat altijd voor u open! Marioleine is op maandag, dinsdag, 
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woensdag en vrijdag hele dag op school, Inge is op maandag om de week, soms op dinsdag 

en altijd op donderdag de hele dag op school. 

Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar marioleine.vangeel@prodas.nl of 

inge.vandijk@prodas.nl . 

 

Omdat wij regelmatig geconfronteerd worden met veel afval op de speelplaats hebben 

wij in samenwerking van de BOA en politie besloten dat de beide hekjes op de 

speelplaats om 17.00 uur gesloten worden. Onze speelplaats is tot die tijd openbaar en 

er mag dan ook lekker gespeeld worden. Voor oudere kinderen zijn er in Someren andere 

speelplekken beschikbaar. Het is dus ook niet de bedoeling dat er gevoetbald wordt op 

ons speelplein, daarvoor zijn de speciale trapveldjes. De politie gaat hierop ook extra 

controleren.  

 

Fijn dat veel ouders de kinderen op komen halen. We zien ook dat steeds meer ouders 

om 14.15 uur op de speelplaats staan te wachten. De leerkracht ziet dan ook meteen of 

de ouder er is.  

Als u uw hond meebrengt, verwachten wij dat deze is aangelijnd. Sommige kinderen 

en/of ouders zijn bang voor loslopende honden. Zo houden we rekening met elkaar. 

 

Communie 

Ieder jaar krijgen de kinderen in groep 4 een brief met de vraag of zij de communie 

willen doen. Om alles rondom de communie te regelen is er binnen Someren een 

werkgroep. Nu zoekt de werkgroep een vaste hulpouder om dingen mee te regelen. 

Heeft u hier interesse in, laat het dan even weten. 

 

OV 
Onze oudervereniging organiseert in samenspraak met de school veel activiteiten. Ook 

zorgen zij dat de snoeppotten op school gevuld zijn zodat uw kind als het jarig is daaruit 

kan trakteren. Om dit alles mogelijk te maken vragen zij een vrijwillige ouderbijdrage 

van € 15.00 per leerling. 

 

Op maandag 28 oktober is de jaarvergadering van de oudervereniging. Alle ouders zijn 

daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze vergadering zal er ook uitleg gegeven 

worden over wat er allemaal bekostigd wordt van de ouderbijdragen.  

Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst de ouderbijdrage meteen voldoen. 

 

Als u de ouderbijdrage van € 15.00 per leerling liever over wil maken, dan kan dit op 

bankrekeningnummer: NL78ABNA0490840205 t.n.v. oudervereniging de Diamant. 

Wilt u daarbij de naam/namen van u kind(eren) en groep vermelden. 
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Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij Inge of Marioleine 

 

Korein 
Peuterwerk 

De eerste weken na de zomervakantie zitten er alweer op. We hebben 2 

nieuwe speelvriendjes mogen verwelkomen en deze jongens hebben al 

aardig hun plekje in de groep gevonden. We zijn gestart met het VVE-

thema kunst samen met de kleuters en hebben al leuke activiteiten 

samen gedaan. We maken kunst van houten blokjes en de kleuters zijn de 

afgelopen week bij de peuters komen helpen met ronde vormen. Van 

allemaal cirkels maken we kunst! Deze hangen in de gang bij de peuters 

en kleuters. Kom ze gerust bewonderen. 

 

Tieners 

Vanaf dit schooljaar zijn we ook op school gestart met Korein tieneropvang 

na school. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.15 uur tot 18.30 

uur bieden we naschoolse opvang voor kinderen vanaf 10 jaar. Sociale 

ontwikkeling; groepsgevoel en zelfstandigheid staan hierin voorop. De 

kinderen hebben zelf meegedacht aan de inrichting van de ruimte en de 

behoeftes van de invulling van de middag. We hebben vele positieve reacties 

ontvangen van de tieners en ouders. We zijn trots op deze mooie start! 

Mocht u interesse hebben en er meer over willen weten loop dan gerust na 

school even binnen bij Heidi en Debby van Korein Kinderplein. 

 

Even voorstellen 
Hallo, 

Mijn naam is Twan Verbakel en ik ben 21 jaar oud. Ik kom aankomend 

jaar de gymlessen geven en houd me bezig met alle andere sport 

gerelateerde zaken op school, zoals de vrijdagmiddagactiviteit. Ik heb 

hier natuurlijk veel zin in!  

In mijn vrije tijd geef ik voetbaltraining aan de O12 selectie van UNA 

en speel ik zelf in de selectie van DBS. Hiernaast ben ik graag bezig 

met andere leuke sporten, zoals snowboarden en basketballen. Verder 

kan ik genieten van een gezellige dag met vrienden om veel te lachen. 

Sportieve groet, 

Twan 
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Diamantjes van de Diamant 
 

 Alle kinderen van groep 7-8 die zo goed gelopen hebben tijdens de trektocht 

 Alle kunstenaars van groep 1-2 en de peutergroep die echt kunstwerken gemaakt   

      hebben voor in hun eigen museum 

 

Van externen 
 

 Flyer Lezing Steven Point  

 Flyers van Leren met LEV als bijlage toegevoegd: piep zei de muis (4-8 jaar) en 

vingers uit je oren (vanaf 8 jaar) 

 Flyer Jeugdcomité Someren: Spooktocht  

 

 

 

 

Volgende bladzijde: flyer spokentocht. 
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