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Vanuit de directie
Vandaag zit de eerste periode van het schooljaar er al weer op. De herfstvakantie staat
voor de deur. We kunnen wel zeggen dat het gezien de omstandigheden een
spannende periode is geweest. Gelukkig heeft iedereen goed de richtlijnen van het
RIVM opgevolgd en dat heeft er toe geleid dat wij gewoon les hebben kunnen geven
zoals we dat graag willen.
We zien ook steeds meer ouders die de speelplaats opkomen om hun kind op te halen.
Dat vinden wij fijner en overzichtelijker. Blijf daarbij aan de 1,5 meter denken! In het
paadje naar het poortje toe is dit haast niet te realiseren. Wacht daarom even tot de
tegenligger gepasseerd is voordat u het paadje in loopt.
We hebben eind september ook 2 studiedagen gehad. Deze stonden in het teken van
het werken met de nieuwe rekenmethode, het cultuurloperproject, coöperatief leren,
natuurlijk bewegen en leerlingenzorg. In het volgende stukje kunt u meer lezen over
coöperatief leren.
Wij hopen dat u een fijne herfstvakantie heeft en dat we maandag 26 oktober iedereen
weer gezond terug zien op school.
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Coöperatief leren
In de nieuwsbrief willen u graag informeren over onze schoolontwikkelingen. Waar zijn
we mee bezig? Hoe willen we ons onderwijs nog beter maken? Ieder schooljaar staan
er enkele punten centraal. Coöperatief leren is bijvoorbeeld een van de actiepunten
voor dit schooljaar.
Wat is Coöperatief leren?
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend
leren. Bij coöperatief leren gaat het om de
samenwerking tussen sterkere en/of zwakkere
leerlingen. Dit wordt gestimuleerd
door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen
in tweetallen of groepjes werken. De kinderen
discussiëren samen over de leerstof, ze geven
elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.
Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen
elkaar.
Er zijn heel veel verschillende coöperatieve
werkvormen. Hiernaast staat een foto van de
coöperatieve werkvorm ‘de Placemat’.
Kinderen leren van én met elkaar.

Bericht van groep 7/8 E-Waste
Groep 7-8 heeft de E-waste race gewonnen met een Nederlands record. Wat een
prestatie!
Zij hebben de afgelopen weken de meeste elektronische apparaten verzameld, maar
liefst 4474 apparaten. Zoals op onderstaande foto te zien is, is dit ook opgepakt door de
media en stonden er verschillende stukken in de krant gepubliceerd. Afgelopen
dinsdag mochten de leerlingen de prijs in ontvangst nemen en hebben ze en
geweldige excursie gehad naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.

De Ontdekfabriek in Eindhoven

Verschillende krantenartikelen

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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OV en kledinginzameling
Woensdag 28 en donderdag 29 kunt u al uw zakken met kleding, beddengoed ed naar
school brengen. Er mag geen speelgoed voor deze inzameling ingeleverd worden. Op
vrijdagochtend worden deze spullen dan opgehaald. De tweede kledinginzameling
staat gepland na de meivakantie.
Ieder jaar in oktober organiseert de oudervereniging de jaarvergadering. Helaas kan
het dit jaar, i.v.m. de richtlijnen van RIVM niet fysiek gehouden worden. Na de
herfstvakantie ontvangt u in de mail de gegevens die normaal tijdens de
jaarvergadering besproken worden. Zoals, wie zit er in de OV, wie zijn de leden van het
dagelijks bestuur, hoe zit het met de financiën en wat heeft de OV het afgelopen jaar
georganiseerd.

Diamantjes van de Diamant
Alle kinderen, ouders en leerkrachten die ervoor gezorgd hebben dat
groep 7-8 kampioen zijn geworden bij de E-waste race
Alle leerlingen en leerkrachten die afgelopen week extra genoten hebben
van (voor)lezen tijdens de Kinderboekenweek.

Van externen
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