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Agenda  

 

Maandag 28 en dinsdag 29 september 

Woensdag 30 september 

Woensdag 7 oktober  

Donderdag 8 oktober 

 

Vrijdag 9 oktober 

Donderdag 15 oktober 

Vrijdag 16 oktober 

 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 

Donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 

Vrijdag 30 oktober 

 

Studiedagen ALLE kinderen vrij 

Start Kinderboekenweek 

Bezoek bibliotheek groep 3-4 

Groep 5-6 Cultuur 

Groep 7-8 Bekroonde boeken 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Fietscontrole 

School om 12.30 uur uit 
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Inleveren oude kleding, speelgoed ed 

Ophalen kledinginzameling 
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Vanuit de directie 
Vorige week hebben alle kinderen en ouders het SCHITTER-gesprek met de leerkracht 

gehad. Dat ging allemaal een beetje anders dan andere jaren, we moesten natuurlijk 

de corona regels in acht nemen. Toch is het gelukt om alle gesprekken te voeren. 

Tijdens de gesprekken spreekt iedereen zijn of haar verwachting voor het schooljaar 

uit. Het is altijd fijn om te weten wat we van elkaar kunnen verwachten.  

 

Nieuwe corona regels 

Er is een kleine wijziging. Vanaf deze week mogen alle kinderen die verkouden zijn 

gewoon naar school. Alleen als er benauwdheid of koorts bijkomt moet iedereen in het 

gezin thuis blijven, dus ook uw kind! 

Als uw kind ziek is blijft het thuis en hoeft het ook geen thuiswerk te maken.  



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

Als uw kind thuis moet blijven omdat een huisgenoot corona heeft, verwachten wij dat 

uw kind via teams, instructielessen volgt. De leerkracht laat via mail weten wanneer 

uw kind aan moet sluiten voor de les. Ook kan het zijn dat wij vragen om werkboekjes 

op te komen halen zodat uw kind het thuiswerk kan maken.  

Heeft u hier nog vragen over, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  

De leerkrachten zullen deze afspraken ook in de klas met de kinderen bespreken.  

 

Vrijdag 25 september hebben we samen met alle Prodasscholen uit de gemeente 

Someren een studiedag gehad.  

Tijdens de studiedagen van maandag 28 en dinsdag 29 september werken we als team 

aan het vergroten van onze professionaliteit.  

 

Even voorstellen   
Hallo allemaal,  

 

Bij deze wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Robin 

Manders en ik ben 18 jaar oud. Deze week ben ik begonnen met mijn 

stage op de Diamant in groep 7/8 bij juf Colinda. Hier ben ik elke 

dinsdag en soms op donderdag in de klas. Zelf woon ik in Asten, 

samen met mijn ouders en mijn broertje. Verder houd ik erg van 

sporten en ben ik 3 dagen in de week te vinden op het sportpark van 

NWC waar ik voetbal in Vrouwen 2. 

Voor de zomervakantie heb ik mijn opleiding Onderwijsassistent aan 

het ROC Ter Aa afgerond. Nu ben ik begonnen met mijn opleiding 

aan Hogeschool De Kempel, zodat ik over 4 jaar het onderwijs in kan 

om echt zelf les te gaan geven. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan op deze 

school en meer nieuwe ervaringen op te doen in het onderwijs! Wie weet komen we 

elkaar nog wel eens tegen. 

 

Robin Manders 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen op basisschool de Diamant, 

  

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Tessa Rhoe. Ik ben 17 jaar en 

ik kom uit Someren. Mijn hobby’s zijn zingen, dansen, piano en ukelele 

spelen. Het komende half jaar mag ik stage lopen in groep 3/4. Ik 

verwacht dat dit een hele leuke periode voor mij gaat worden waarin ik 

veel zal gaan leren. Afgelopen dinsdag was mijn eerste stagedag. Toen 

heb ik een kennismakingsspel met de klas gedaan, waardoor ik de 

kinderen en zij mij al een beetje beter heb leren kennen. Ik studeer aan 

de opleiding Pabo op Hogeschool de Kempel en ik zit in het eerste 

leerjaar. Ik kijk heel erg uit naar komende periode. 

 

Tessa Rhoe 
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Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl 

 

Bericht van groep 7/8 E-Waste  
 

Hallo iedereen,  

Wij, groep 7/8, zijn bezig met de e-waste race en nodigen jullie uit om oud elektronica te 

komen brengen. 

Dat zouden we super fijn vinden. Wij staan op de 2de plek van de 10 scholen. 

Siris is ook gekomen om foto´s te maken en een interview te maken over e-waste. 

We zijn heel veel middagen bezig met de e-waste race. 

We doen ons best om te winnen als we hebben gewonnen gaan wij op klassenreisje 

naar...... 

 

Weten jullie nog wat jullie mee mogen nemen? Bijvoorbeeld: kabels, telefoon en pc. 

Je kan het aanmelden op de website en dan komen wij het halen of je kunt het 

brengen naar de Diamant. Dit kan tot 2 oktober. 

 

Groetjes groep 7/8 van de Diamant 

 
 

 

Korein 
De peutergroep van Korein is na de zomervakantie ook weer gestart met een aantal 

peuters. Sinds dit schooljaar zijn we op 4 ochtenden aanwezig, namelijk maandag-, 

dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. De tijden zijn van 8.30 – 12.30 uur. Dit is 

inclusief een lunch, die door ons wordt verzorgd. Hiermee krijgen de kinderen nog 

meer mogelijkheden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Op dit moment is er nog plaats voor nieuwe peuters vanaf 2 jaar. Dus heeft u zelf een 

peuter of kent u iemand met een peuter die nog niet bij ons komt spelen? Hij of zij is 

welkom om eens een kijkje te komen nemen. Vraag bij de medewerkers of mail 

naar avennelaan@korein.nl voor de mogelijkheden. 

 

mailto:avennelaan@korein.nl
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Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl 

De kinderen van Korein peuterwerk hebben de eerste weken na de zomervakantie weer 

veel leuke en leerzame momenten opgedaan. Een nieuwe ervaring voor de kinderen is 

het samen boterhammen eten. Omdat we voortaan peuterwerk 

aanbieden van 8.30 tot 12.30 uur verzorgt Korein de lunch. Tijdens 

dit tafelmoment leren we onder andere  de tafel dekken, zelf brood 

smeren en snijden, keuzes maken voor welk broodbeleg we kiezen 

en samen weer opruimen. We zijn al trots om te zien wat de 

kinderen in een paar weken tijd hebben geleerd en hoe ze  genieten 

van dit moment in de ochtend.  

De komende weken mogen we weer een aantal nieuwe kinderen 

begroeten in de groep en gaan we starten met een nieuw VE-thema. 

Dit thema sluit aan bij de kinderboekenweek die 30 september van 

start gaat. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hier meer over laten zien. 

 

 

MR 
Dinsdag 22 september heeft de MR voor de eerste keer dit jaar vergaderd. Er zijn weer 

veel actuele punten besproken. Zo hebben zij gekeken naar de financiën van de 

oudervereniging (OV), het jaarplan en conceptbegroting van de school en de 

schoolgids goedgekeurd. Omdat het voor Theo helaas het laatste jaar is zijn we op 

zoek naar een nieuw MR lid. In februari start het verkiezingsprotocol. Wilt u nu al 

informatie over wat en hoe in de MR dan kunt u contact opnemen Rian of Theo die de 

ouders vertegenwoordigen of met Marioleine of Nicole die namens het Team in de MR 

zitten.  

 

OV 
Ook de OV heeft al een eerste vergadering gehad. Zij hebben onderling de taken 

verdeeld. Ieder lid van de OV organiseert samen met onze onderwijsassistenten de 

activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Diamantdag. Ook wordt er goed 

bijgehouden of de traktatiepotten goed gevuld blijven, zodat uw jarig kind altijd 

voldoende keus heeft om te trakteren. Om dit alles goed te kunnen bekostigen vraagt 

de OV ook dit jaar weer een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor krijgt u een mail met 

een tikkie.  

Naast de ouderbijdrage komt er ook geld in kas door uw oude kleding en speelgoed in 

te leveren. Hiervoor regelt de OV 2 keer per jaar een kledinginzameling. De eerste keer 

is dat vrijdag 30 oktober. Hiervoor kunt u op woensdag 28 en donderdag 29 al uw 

zakken met kleding ed naar school brengen. Op vrijdagochtend worden deze spullen 

dan opgehaald. De tweede kledinginzameling staat gepland na de meivakantie 

 

Diamantjes van de Diamant 
 

Alle slagballers van groep 7-8 die bijna eerste zijn geworden! 

De kinderen van groep 5-6 die tijdens de sportdag georganiseerd door LEEF er echt 

helemaal voor gingen 

Alle kinderen die zo mooi stonden te SCHITTEREN op het podium 


