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Agenda 

 

Maandag 1 juli 

Donderdag 4 juli 

Vrijdag 5 juli 

 

 

Maandag 8 juli t/m 

Vrijdag 16 augustus 

 

 

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

Afscheidsavond groep 8 

Diamantterras vanaf 11.00 uur iedereen van harte 

welkom 

School uit om 12.30 uur 

VAKANTIE 
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Vanuit de Directie 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een jaar dat snel voorbij is gegaan en waarin 

we veel leuke, gezellige, spontane en leerzame activiteiten hebben gehad. Een jaar waarin veel 

kinderen, ouders en leerkrachten hebben GESCHITTERD. Een jaar waarin ook iedereen zijn 

of haar VERANTWOORDELIJKHEID nam. Kortom een jaar waar we SAMEN trots op kunnen 

zijn. 

 

Afgelopen woensdag is iedereen al een kijkje wezen nemen in de nieuwe groep en bij de 

(nieuwe) juf. Iedereen was erg enthousiast. 

 

We gaan er met z’n allen nog een fijne laatste schoolweek van maken. Maandagmiddag 

genieten de kinderen van groep 1 t/m 4 van een voorstelling van de bibliotheek. Deze is 

gewoon op onze school. 

We genieten donderdagochtend met alle kinderen van de musical van groep 8. 



 

 

samen – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Op donderdagavond nemen we afscheid van onze groep 8-ers en dan eindigen we vrijdag met 

een mooi Diamantterras.  

Die vrijdag is om 12.30 is de school dan uit en gaat iedereen genieten van een welverdiende 

vakantie. 

 

Mede namens het team wens ik u een hele fijne en zonnige vakantie.  

 
 

Vakantiebieb-app 
 

 
 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in 
hun leesontwikkeling blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk 
en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de bibliotheek. De VakantieBieb biedt 60 e-
books voor het hele gezin. Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni 
t/m 31 augustus. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Meer 
informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl/jeugd.  

 
 

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. 

http://www.vakantiebieb.nl/jeugd
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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! 

korein peuters 
Heerlijke zonnige dagen hebben we bij de peuters achter de rug. We 

hebben al volop genoten van het mooie weer en al fijn buiten gespeeld. 

Natuurlijk met ons thema Sil en de speeltuin maar ook spelen met 

water de afgelopen week vonden we erg leuk. In de groep hadden we 

ook allerlei zomerspeelgoed.  

Nog een week en dan is het zomervakantie. Bij de peuters zijn we dan 

ook 6 weken gesloten. We zien elkaar allemaal 19 augustus weer. 

We wensen jullie een hele fijne zomer. 

Groetjes Marloe, Debby en Jessica 

 

 

Ter herinnering 
Ouderbijdrage: Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage van dit schooljaar? Het kan 

nog de hele week. Het is voor de oudervereniging fijn om het schooljaar af te kunnen sluiten 

met een kloppende begroting.  

 

Schoolreis 
Afgelopen donderdag zijn we met de hele school naar Duinoord geweest. Wat hebben we daar 

SAMEN heerlijk genoten. Het weer was prima en iedereen heeft fijn gespeeld en natuurlijk 

lekker gegeten, gedronken en gesnoept. De ijsjes waren erg in trek   
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Geslaagd 
Afgelopen jaar hebben juffrouw Colinda en juffrouw Yvonne een opleiding gevolgd. Juffrouw 

Colinda “de veranderkrachtige leerkracht” en juffrouw Yvonne “specialist jonge kind”. Zij zijn 

hiervoor geslaagd. Dames van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle leerlingen voor zoveel vrolijkheid 

 Alle ouders voor het vertrouwen in de school 

 Alle leerkrachten voor hun enthousiasme en inzet 

 

 

Van externen 
 Flyer: Programma Bibliotheek Someren voor zomervakantie 2019 

 Flyer: Jeugdtriatlon Someren 
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