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Vanuit de directie 
Tijdens de schittergesprekken hebben de kinderen met hun ouders goede gesprekken 

gevoerd met de leerkracht. Mooi zoals de kinderen al aan kunnen geven wat ze van hun 

leerkracht verwachten of nog willen leren dit schooljaar.  

 

Open Podium 

Tijdens het eerste Open Podium hebben we weer mooie optredens gezien. Zo zagen we 

mooie eigengemaakte kunstwerken, was er een presentatie over een geweldige 
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trektocht, lieten kinderen zien dat ze geleerd hadden tijdens het Atelier om licht te 

maken, werd er gezongen en gedanst. Het is echt genieten als je al die kinderen ziet 

SCHITTEREN. Het volgende Open Podium is op vrijdag 15 november om 13.45 uur. 

 

Maandag 23 en dinsdag 24 september hebben wij als team twee waardevolle 

studiedagen gehad. We hebben SAMEN veel besproken en afspraken gemaakt. Zo gaan 

we verder met coöperatieve leren, hebben we weer nieuwe ideeën gekregen voor 

bewegend leren, zijn er afspraken gemaakt over welke opdrachten we in de weektaak 

zetten voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben en zijn we een stuk wijzer 

geworden hoe we het nieuwe programma Logo 3000 in moeten zetten in de 

onderbouwgroepen en de taalklas. 

 

We hadden een heus museum op onze school. Groep 1-2 had vrijdag 20 september de 

deur van het museum geopend. Ouders en kinderen waren erg enthousiast. U leest hier 

meer over in deze nieuwsbrief. 

 

Groep 7-8 heeft afgelopen week al verschillende activiteiten gehad. Een verhalentocht 

over de 2e wereldoorlog (Death Valley) die veel indruk gemaakt heeft, lekker sportief 

slagbaltoernooi en Experiencedag op het Varendonck.  

 

Afgelopen woensdag 2 oktober hebben we gezamenlijk in de hal de Kinderboekenweek 

geopend. Het thema is dit keer:  Reis mee!  Tijdens de opening zagen we iemand die 

wilde reizen naar de maan, een ander op een vliegend tapijt. Maar dat was natuurlijk niet 

echt mogelijk. Als je nu toch het gevoel wil hebben van op reis gaan, moet je maar eens 

lekker in een boek duiken, daar kun je dan helemaal in weg dromen en wanen dat je echt 

op reis bent.  

 

OV 
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. 

 

Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij Inge of Marioleine 
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Inschrijven activiteiten 
Voor allerlei activiteiten hebben wij de hulp van u als ouder heel hard nodig. Om alles 

goed te kunnen organiseren is het fijn als wij vooraf al weten wie er wil en kan helpen. 

Tijdens de schittergesprekken lagen er lijsten van de activiteiten en kon u zich meteen 

inschrijven. Er zijn nog open plekken en we kunnen nog meer hulp gebruiken. Ook de hulp 

van opa’s en oma’s is welkom. De lijst met activiteiten ligt bij Mieke en Janneke, dus als 

u nog wilt inschrijven loop dan even binnen.  

 

Vertrouwenspersoon 
Op iedere basisschool hoort een vertrouwenspersoon te zijn. Op onze school zijn dat 

juffrouw Femke en juffrouw Marioleine. Wij zijn er voor de kinderen, voor ouders en 

voor leerkrachten. Als je ergens mee zit en er met niemand over kunt of durft te 

praten, kun je bij ons in vertrouwen je verhaal kwijt. Wij luisteren, stellen vragen en 

zoeken samen met jou naar een mogelijke oplossing. Je kunt altijd een afspraak met één 

van ons maken. Juf Femke is op maandag, dinsdag en woensdag en donderdagochtend op 

school, juf Marioleine op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  

In de week na de herfstvakantie gaan wij een bezoek brengen aan alle klassen om te 

vertellen wat wij doen als vertrouwenspersoon.  

 

Groetjes Femke en Marioleine 

 

Museum groep 1-2 
In groep 1/2 werken wij thematisch. Dit houdt in dat er iedere periode een thema 

centraal staat. Onderdelen die daarbij aan bod komen zijn: taalontwikkeling, 

rekenontwikkeling, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal emotionele 

ontwikkeling. 

 

Ons eerste thema was ‘Sil naar het museum’. 

Voorbeelden van activiteiten waren:  

- Rekenen met geld (hoeveel geld moeten 

bezoekers betalen als ze naar ons museum 

komen) 

- Jezelf presenteren (hoe vertel je aan 

bezoekers iets over jouw gemaakte 

kunstwerk) 

- Beginnende geletterdheid (uitnodigingen 

maken om ouders uit te nodigen voor ons 

museum). 
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De betrokkenheid van kinderen was ontzettend groot. Leuk om te zien dat er ook zoveel 

ouders en andere familieleden een kijkje kwamen nemen in ons museum. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 

 Alle kinderen die met Prinsjesdag een mooi hoofddeksel hadden opgezet.  

 Alle juffen die zo mooi toneel kunnen spelen tijdens de opening van de    

     Kinderboekenweek.  

 

 


