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Vanuit de Directie 
Wat een feest was het donderdagochtend; de nieuwe glijbaan was een gewild speeltje. 

Woensdag is de oude glijbaan die echt versleten was weg gehaald en de nieuwe geplaast. Ook 

is er valgrond aangebracht rondom het speeltoestel. 

Tijdelijk is er een hek geplaatst bij de kiezelbak onder de noodtrap. De kiezels zijn vorig jaar 

geplaatst om bij ernstige regenval een overstort te vormen voor de afvoer. Deze vakantie 

hebben helaas vandalen deze kiezels ook ontdekt en bijna alle ruiten aan de achterkant van 
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het gebouw hebben putjes gekregen. We hebben overleg met de wijkagent en de gemeente 

over hoe we de overlast kunnen verminderen en over het vervangen van de ruiten. 

Uit ervaring weet ik dat dit helaas niet van vandaag op morgen is opgelost maar we zijn er 

mee bezig en dat is het begin! 

 

Nog een keer voor de duidelijkheid als u met de school in gesprek wil gaan dan kunt u 

natuurlijk altijd binnen lopen. Marioleine of Inge zijn bijna altijd op school. Marioleine alle 

dagen behalve donderdag en Inge maandagmiddag en donderdag de hele dag. We kunnen 

natuurlijk ook een afspraak op andere moment in de week plannen. 

Mochten zowel Marioleine als Inge er niet zijn en er is iets dat niet kan wachten tot de 

volgende dag dan kunt u bij Colinda terecht. 

U kunt natuurlijk ook altijd via de e-mail contact met ons zoeken: 

marioleine.vangeel@prodas.nl of inge.vandijk@prodas.nl . 

 

We zijn na de vakantie goed begonnen. Bijna alle leerlingen zijn iedere morgen op tijd op 

school. We waarderen dit enorm! Als moeder met jonge kinderen weet ik dat het ’s ochtends 

wel eens haasten kan zijn.  

Als directeur weet ik dat het voor de kinderen fijn is als ze op tijd op school zijn zodat ze 

rustig de dag op kunnen starten samen met de leerkracht en klasgenoten. 

Voor kinderen die te laat komen hebben we de volgende regels opgesteld: 

Voor groep 1 tm 4: 

1x te laat: dit kan gebeuren, geen consequentie.  
2x te laat: leerkracht stuurt een mail naar u als ouder ter informatie/herinnering.   

3x te laat: uw kind blijft na schooltijd nog even in de klas zitten. De leerkracht komt u buiten 

halen om het "te laat komen" te bespreken. 

Groep 5 t/m 8: 

1x te laat: dit kan gebeuren, geen consequentie.  
2x te laat: leerling neemt de klassenbeurt van de hulpjes over. Leerkracht belt de ouders. 

Elke volgende keer te laat: leerling neemt hele week de klassenbeurt over.  

 

We kijken er naar uit om u de komende tijd te zien met o.a. de schittergesprekken. 

 

Leerlingenraad 
Alle leerlingen hebben zich kandidaat mogen stellen om lid te worden van de leerlingenraad. 

Er zijn verkiezingen gehouden. De groep heeft mogen stemmen op wie zij de beste 

vertegenwoodig(st)er van hun groep vinden.  

De nieuwe leden zijn: Malak en Tamo uit 3-4, Norayla en Anouk S uit 5-6 en Wiktor en Wisam 

grope 7-8.  

De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar en bespreken dan actuele 

onderwerpen. Wij als team vinden het belangrijk om ook onze kinderen te betrekken bij 

belangrijke beslissingen op en om de school. Zo maken we ook de kinderen 

medeverantwoordelijk voor schoolse zake 

mailto:marioleine.vangeel@prodas.nl
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MR 
Dinsdag 4 september heeft de MR haar eerste vergadering van dit jaar gehad. Er zijn 

verschillende zaken besproken zoals: MR-regelement, status nieuwe visieontwikkeling, 

verandering groepsbezetting en nieuwe website. Ook heeft de MR de schoolgids voor akkoord 

getekend. 

De MR bestaat uit 4 leden. Vanuit de ouders zijn dat Lianne vd Weert en Theo Swinkels  

vanuit het team Femke van Eijk en Marioleine van Geel.  

Lianne stelt zich in deze nieuwsbrief voor. 

 

OV 
Deze week is de oudervereniging voor de eerste keer na de zomervakantie bij elkaar 

gekomen.  

In deze vergadering is het komende schooljaar besproken. Denk hierbij aan de reshare, onze 

jaarlijkse kledinginzameling. Aan de schoolfotograaf die weer mooie foto’s gaat maken van al 

die knappe koppies en aan alle activiteiten die door het hele jaar heen worden georganiseerd. 

Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Suikerfeest en natuurlijk de Diamantdag! Voor 

deze activiteiten kunnen wij de hulp van de ouders goed gebruiken. Tijdens de 

schittergesprekken die binnenkort plaats zullen vinden, zullen er in de klassen inschrijflijsten 

liggen. Hierop kan worden aangegeven of je kunt helpen en bij welke activiteit. Het belooft 

een mooi jaar te worden. Wij hebben er in ieder geval zin in!  

 

 

Schittergesprekken 
Ook dit jaar voeren we weer schittergesprekken met u en uw kind. 

Woensdag 19 september is de gezamenlijke dag waarop alle leerkrachten aanwezig zijn. 

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. Tijdens het gesprek willen 

wij SAMEN met u en uw kind vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar. Het gesprek zal 

vooral gaan over: 

Waar is uw kind goed, en dus trots op? 

Wat wil hij/zij dit schooljaar leren? 

Door zo gezamenlijk in gesprek te gaan, zorgen we er samen voor dat uw kind zich goed 

ontwikkelt.  

In onderbouw zal het gesprek vooral gevoerd worden tussen ouder en leerkracht en luistert 

het kind lekker mee. In de bovenbouw verwachten wij een actieve deelname aan het gesprek 

onze leerlingen, zij nemen hun VERANTWOORDELIJKHEID. 
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Even voorstellen 
  

Lianne van Iersel  

Mijn naam is Lianne van Iersel en ben moeder van Manon (groep 8) en Casper 

(groep 5). Ik woon samen met Jan-Willem in – zo goed als – de achtertuin van 

de Diamant. Ik werk als sales manager bij vanRijsingen ingredients in 

Helmond.  In 2014 ben ik bij de MR gegaan om zo mijn steentje als ouder bij te 

kunnen dragen. Andere activiteiten waarbij ouderhulp nodig is, zijn vaak niet te 

combineren zijn met mijn baan, maar de MR activiteiten vallen voornamelijk in de 

avonduren. Het leuke van MR lid te zijn als ouder is dat je een inkijk krijgt in het besturen 

van een school en dat je namens ouders daar ook een stem in hebt (wat een MR mag en moet 

is bij wet geregeld). Daaruit blijkt dat een school soms moet omgaan met beperkingen vanuit 

de financiële middelen die er zijn of vanuit wettelijke regels. Wat van de buitenkant 

makkelijk lijkt, is niet altijd even makkelijk te realiseren. In goed overleg tussen de MR 

(Theo, Femke en Marioleine) en directie (Inge) proberen we voor de kinderen, de school en de 

ouders de beste keuzes te maken.  
 

 

Hallo allemaal,  

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Elke Kersten. Ik ben 25 jaar en woon in 

Ommel. In mijn vrijetijd ben ik leiding bij Jong Nederland Asten.  

Afgelopen jaar heb ik op verschillende scholen binnen Prodas 

vervangen en na de zomervakantie ben ik begonnen op basisschool De 

Diamant in groep 7/8. Samen met juf Femke en de kinderen gaan we 

hard werken maar ook lol maken.   

Ik ben met veel plezier gestart op De Diamant. De kinderen uit groep 

7/8 kennen mij intussen, mocht u kennis willen maken of vragen 

hebben, loopt u dan gerust even binnen.  
 

 

Even voorstellen……..                                                                                     

Wie is die nieuwe hulp-juf bij groep 1-2? Nou, dat ben ik. 

Mijn naam is Martine de Leeuw. Getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik 

werk al tien jaar bij Prodas, waar ik mijn loopbaan begonnen ben in Ommel. 

Het afgelopen schooljaar was ik ook al enkele dagen aanwezig op de Diamant. 

Toen ter ondersteuning in groep 3. 

Dit schooljaar ben ik er speciaal voor de kleuters. Ik ben hier elke ochtend aanwezig om te 

helpen bij alle voorkomende werkzaamheden. Daarnaast ben ik op dinsdag- en 

donderdagmiddag in de taalklas werkzaam naast juf Anja. 

De eerste weken zijn me goed bevallen. Ik ben warm ontvangen door de kinderen, ouders en 

collega’s. Hierdoor weet ik zeker dat het een geweldig jaar gaat worden. 
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Nood-en toestemmingsformulier 
We hebben nog niet alle formulieren terug mogen ontvangen. Het is wel belangrijk dat wij alle 

up-to-date gegevens van u hebben. Vindt u het lastig, loop dan even binnen bij de leerkracht, 

zij helpt u graag. 

 

Fietsenstalling 
We hebben op onze school 2 fietstenstallingen. We vinden het fijn dat alle kinderen die met 

de fiets komen daar hun fiets parkeren. We adviseren om de fietsen te sluiten in de stalling. 

We hebben slecht zicht op de stallingen en het zou jammer zijn als er fietsen gestolen 

worden. 

Diamantjes van de Diamant 
 

  De leden van de MR die deze week weer heel constructief mee hebben gedacht over  

   het beleid op onze school. 

  De leden van de oudervereniging zijn het jaar ook al opgestart en hebben de eerste  

  vergadering er ook weer op zitten. 

  De studenten van de Kempel die voor de leerlingen van groep 5-6 een mooi programma   

  hebben samengesteld voor de trektocht. 

            

 

 

 

Bijlagen 
 

 Flyer: Meet, weet en beweegdag 

 Onis Flyer: Moeite met Lezen 

 Onis Cursushuis: Overzicht scholing 

 Infoavond GGD: poepproblemen bij kinderen 

 Spooktocht Jeugdcomite Someren 

 

 

 
 


