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Dinsdag 5 november 

 

Woensdag 6 november 

Vrijdag 8 november 
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CorePower groep 6 en 7 

MR-vergadering 19.30 uur 

STAKING geen school, alle kinderen vrij 

18.30 – 19.45 uur Sint Maarten 

lampionnenoptocht 

Uiterlijk opgeven handbaltoernooi 

CorePower groep 6 en 7 

Open Podium 13.45 

CorePower groep 6 en 7 

Streetwise voor alle groepen 
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Vanuit de directie 
Staking 

Op woensdag 6 november is de school dicht. We leggen op die dag ons werk neer. De 

leerkrachten op de Diamant gaan allemaal staken. Uw kind(eren) kan (kunnen) die dag 

niet naar school 

Op maandag 28 oktober heeft het team uitleg geven over waarom wij achter de actie 

van het staken staan. Op die avond kregen we veel positieve reacties. Fijn dat we het 

SAMEN doen voor uw en onze kinderen.  
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We hopen dat door deze actie, de problemen zoals te hoge werkdruk en het tekort aan 

leerkrachten, nog beter duidelijk wordt. 

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om schoolfruit te krijgen. Dat betekent dat 3 dagen 

per week de leerlingen op school fruit krijgen. Dit is op woensdag, donderdag en vrijdag. 

De actie loopt vanaf woensdag 13 november tot aan de meivakantie.  

 

De kinderen hoeven dus vanaf 13 november op woensdag, donderdag en vrijdag geen 

fruit mee te nemen naar school. 

 

Bibliotheekbezoek groep 3-4 

Groep 3 en 4 zijn samen naar de bibliotheek geweest. Daar hebben de kinderen en de 

ouders die daarbij aanwezig waren uitleg gekregen over welke boeken zijn geschikt voor 

mijn kind en waarom een lidmaatschap bij de bibliotheek belangrijk is voor de 

ontwikkeling van je kind. Alle kinderen kunnen gratis lid worden en iedere keer boeken 

halen om gezellig samen thuis te lezen. 

 

Koffie-uurtje 

Iedere woensdag ochtend om half 9 kunt u in de lerarenkamer onder het genot van een 

kopje koffie of thee samen met andere ouders even bijpraten over dagelijkse zaken. We 

hopen u allen hier een keer te ontmoeten.  

 

Vrijdagmiddag activiteit LEEF 

Elke vrijdagmiddag hebben we in de microhal een sportactiviteit van Leef waar de 

kinderen gratis bij aan mogen sluiten. De activiteit is na school van 14:30 uur tot 15:30 

uur. Als er kinderen aansluiten bij deze activiteit is het wel de bedoeling dat ze tot 

15:30 uur meedoen. Je kunt niet tussendoor aansluiten of eerder vertrekken.  

 

Sint Maarten 
Ieder jaar organiseert onze oudervereniging in november een Sint Maarten 

lampionnenoptocht. Dit jaar wordt het Sint Maarten feest gevierd op vrijdag 8 

november. Alle kinderen zijn samen met hun ouders van harte uitgenodigd om mee te 

lopen.  

We verzamelen op 18.30 uur op de speelplaats van de school.  

 

We lopen met de lampionnen richting Eegelshoeve waar alle kinderen samen liedjes 

zingen. Na een kleine versnapering gaan we in optocht terug naar school. Daar staat 

lekker warme chocomelk klaar om zo deze mooie activiteit nog gezamenlijk rond 19.45 

uur af te sluiten. 
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Alle kinderen maken op school een lampion, de oudervereniging zorgt voor de stokken en 

de lampjes. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meelopen. U mag dan zelf voor een 

lampion voor hen zorgen. Natuurlijk verwachten wij dat u gezellig met uw kind(ren) 

meeloopt tijdens de optocht, 

 

Gastles zwerfafval 
Basisschool De Diamant enthousiast aan de slag Someren – 

 

Sinds maandag 7 oktober ziet Someren er een stuk 

schoner uit. In het Slievenpark hebben 34 kinderen van 

Basisschool De Diamant zwerfafval opgeruimd. Het 

resultaat: 278 stuks zwerfafval opgeruimd in slechts 

30 minuten! De opschoonactie maakt deel uit van het 

educatieprogramma ‘Zwerfafval, Mooi niet!’, waarbij de 

aandacht vooral uitgaat naar plastic soep en zwerfafval. 

Dit thema stond centraal op maandagmiddag in de 

groepen 5/6 en 7/8. Wendy van De Bries gaf deze 

gastles in opdracht van de gemeente Someren. De 

gemeente zorgde voor grijpers, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes voor 

de veiligheid. De groepen gingen het Slievenpark in, op zoek naar zwerfafval. Ze hadden 

verwacht wel enkele snoeppapiertjes, peuken, plastic verpakkingen en blikjes te vinden, 

maar het uiteindelijke resultaat overtrof toch de verwachtingen. Ze vonden zelfs een 

horloge, een weegschaal, veel blikjes en bierflesjes. Totaal raapten zij in slechts een 

halfuurtje 2 vuilniszakken vol met zwerfafval! Van de interactieve gastles en de 

opschoonronde hebben de kinderen veel geleerd. Zij hopen nu dat wat schoongemaakt is 

ook schoon blijft. Aan hun enthousiasme zal het zeker niet liggen! Ook iets voor jullie 

school? De gemeente werkt in de aanpak van zwerfafval nauw samen met bureau De 

Bries, die de gastles ontwikkelde. Benieuwd naar de mogelijkheden om zwerfafval op 

jouw school op de agenda te zetten? Neem dan contact op met het team van De Bries op 

via: teamschoon@debries.eu. De interactieve gastles en de opschoonronde worden 

geheel kosteloos door de gemeente Someren aangeboden. 

 

          Korein peuterwerk 
De peuters zijn na de herfstvakantie gestart met het thema 

herfst. We lezen voor het  prentenboek Anna in de herfst en 

hebben al een heerlijke herfstwandeling gemaakt en gezocht naar 

blaadjes, takjes en eikels. 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

In de groep hebben we ook een herfstboom die iedere dag blaadjes verliest. Zo wordt 

de boom steeds kaler. Ook doen we spelletjes met kastanjes en maken we prachtige 

herfst knutselwerkjes. 

 

De kleuters zijn proefjes en experimenten aan het oefenen en wij mogen af en toe 

komen kijken hoe het gaat. Dat vinden de grote peuters erg leuk! 

 

• Alle ouders van het peuterwerk hebben ook een 

uitnodiging ontvangen voor de ouder knutselavond op 19 

november. Samen met de ouders gaan we knutselen en 

kletsen voor de komende feestdagen in december. 

Mocht u nog niet ingeschreven hebben zien we graag uw 

aanmelding nog tegemoet. 

 

De komende weken staan nog verder in het teken van herfst 

en er staan nog veel leuke activiteiten op de planning die we 

gaan doen in de groep. We zullen de ouders zoveel mogelijk sfeerfoto’s sturen via het 

ouderportaal. 

 

Korein Tieners 
Op maandag - dinsdag en donderdag, is  Tienergroep van Korein Kinderplein geopend  

op de Diamant. Wellicht heeft u ons al eens gezien op een van deze dagen. 

 

Wat is nu eigenlijk een Tieneropvang en wat doen wij na school: 

Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.15 uur tot 18.30 uur bieden we 

naschoolse opvang voor kinderen uit Someren vanaf 10 jaar.  

 

Een van de dingen die belangrijk zijn voor Tieners = Samen zijn met leeftijdsgenoten. 

• Tieners zijn al behoorlijk zelfstandig en ze weten wat ze willen! 

De Tieners worden betrokken bij onze werkwijze, de afspraken, de inrichting, de 

aanschaf van middelen en de activiteiten.  

De Tieners geven zelf aan hoe ze hun tijd willen invullen en worden geïnspireerd met 

speciale activiteiten die ook met hen bedacht worden: hierin mogen ze zelf keuzes 

maken en onderzoeken ze waar de mogelijkheden liggen. 

 

En wij? Wij ondersteunen ze hierbij met passende uitdagingen en ontwikkelingen om hen 

te laten genieten, ontdekken en ontwikkelen met elkaar! 

 

In de herfstvakantie hebben de Tieners zelf activiteiten bedacht welke zij graag wilden 

doen. 
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Op maandag zijn we gaan sporten in een gymzaal: ze plaatsten objecten om zichzelf 

achter te verschuilen, om daarna een potje te lasergamen. 

Op dinsdag zijn we gaan zwemmen bij zwembad de IJzeren Man in Weert 

Op donderdag werd een activiteit georganiseerd door het activiteitenteam van Korein: 

Biggetjes Knuffeldag!  

Er was van alles te doen:  een rondleiding op de boerderij, biggetjes knuffelen, dwalen 

door een maisdoolhof etc. 

  

Bent u nieuwsgierig naar onze Tieneropvang? Of kent u iemand die nieuwsgierig is naar 

onze Tieneropvang?  

Wij zijn elke maandag dinsdag en donderdag om 14.00 aanwezig.  

Loopt u gerust een keertje binnen om een kijkje te nemen tussen 14.00 en 14.15, wij 

ontmoeten u en uw Tiener graag! 

 

Debby, Heidi en Iris (stagiaire) 

 

 

Laboratorium kleuters 
Bij de kleuters hebben wij een laboratorium in de klas. Hier doen wij samen 

onderzoekjes. We onderzoeken bijvoorbeeld wat zwaar en wat licht is. We onderzoeken 

ook welke materialen kunnen blijven drijven en welke zinken. Deze onderzoekjes vullen 

wij in op een werkblad, zodat de onderzoekers aan de hele klas kunnen laten zien wat ze 

onderzocht hebben. 

 

In de klas hebben wij ook al heel veel 

onderzoekjes samen in de kring gedaan. 

Bijvoorbeeld hoe je groen/geel/blauw/roze 

water kunt krijgen. Het lijkt soms wel alsof 

wij echt kunnen toveren! 

 

Het is heel leuk om te zien hoeveel 

betrokkenheid er is bij het thema 

onderzoeken in het laboratorium. Het is ook 

leuk om de betrokkenheid van ouders te zien. 

Kinderen vertellen dat ze thuis ook 

onderzoekjes proberen na te doen.   
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Even voorstellen 
Beste ouders, 

Graag wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Malou van Oosterhout, Gezins-

&jongerencoach in Someren. Ik ben iedere dinsdag van 14:00-15:00 te 

vinden op de Diamant. In de spreekkamer op de eerste verdieping. 

Tijdens dit inloopspreekuur kun je bij mij terecht met vragen rondom 

opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als je kind veel ongehoorzaam is 

thuis en je weet je geen raad meer; als je het gevoel hebt dat er iets 

aan de hand is met je kind en je maakt je zorgen; of als er in het gezin 

bijvoorbeeld financiële, relationele of andere problemen zijn die 

invloed hebben op je jou en/of kind(eren). Het is niet altijd makkelijk om over zulke 

situaties te praten, maar het kan wel erg helpen. Door op school aanwezig te zijn, hopen 

we de drempel wat te verlagen, zodat we samen kunnen kijken naar oplossingen. Of als 

je een luisterend oor nodig hebt. School krijgt geen terugkoppeling van het gesprek. 

Alleen in overleg en met toestemming van jou als ouder. Deze hulp is kosteloos. 

Mocht je vragen hebben of buiten het spreekuur om een afspraak willen maken, kun je 

me ook bellen of whatsappen op 06-14450131 of mailen naar 

malou.vanoosterhout@ooastensomeren.nl Kijk ook eens op www.someren.nl/zosomeren 

 

Handballen in de Kerstvakantie 
Ook dit jaar organiseert Handbal Someren op vrijdag 27 december het 

jaarlijkse scholentoernooi in Sporthal De Postel te Someren. De voorbereidingen 

hiervoor zijn alweer in volle gang. Evenals vorig jaar mogen alle Somerense basisscholen 

gemengde teams uit de groepen 3 t/m 8 inschrijven.  

Een team bestaat uit minimaal 6 spelers waarvan 2 meisjes. Ook moet elk team een 

coach hebben. Kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Ingrid Kuipers, moeder 

van Dirkje, zorgt er dan weer voor dat de teams aangemeld zijn bij de werkgroep 

Scholentoernooi van Handbal Someren. Als je een team wilt coachen, wil zij dat ook 

graag weten. Opgeven kan tot vrijdag 8 november. 

 

OV 
Maandag 28 oktober heeft de OV haar jaarvergadering gehad. Daar hebben ze het 

jaarplan, de financiën en activiteiten die zij SAMEN met school organiseren besproken.  

De ouders die er waren, zijn nu goed op de hoogte van wat er ieder jaar georganiseerd 

wordt en waarom er een ouderbijdrage betaald moet worden. Zonder ouderbijdrage 

kunnen al die activiteiten niet doorgaan.  

De ouderbijdrage van € 15.00 per leerling kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 

NL78ABNA0490840205 t.n.v. oudervereniging de Diamant. Betaald u liever contant kan 

dat natuurlijk ook.  

mailto:malou.vanoosterhout@ooastensomeren.nl
http://www.someren.nl/zosomeren
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Diamantjes van de Diamant 
• Alle ouders die zich ingezet hebben om te zorgen dat onze kinderen weer veilig op 

de fiets naar school kunnen. 

• Alle ouders die de moeite hebben genomen om naar de jaarvergadering van de OV te 

komen 

 

Van externen 
• 2 Flyers van Leren met Lev als bijlage toegevoegd: Training voor volwassenen en 

training voor kinderen en jongeren. Meer informatie over de trainingen kunt u 

vinden op de website: www.lerenmetlev.nl (kies voor: Zinzicht) 

• Flyer thema-avond Varendonck:  Een puber in huis? Hoe houden we het gezellig? 

Op de volgende pagina. 

http://www.lerenmetlev.nl/
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