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Agenda  

 

Dinsdag 10 november  

 

Vrijdag 13 november 

Maandag 16 november 

Woensdag 25 november 

Vrijdag 27 november 

 

Start schoolfruit 

MR-vergadering 19.30 uur 

Techniekdag  

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ 

Voorleeswedstrijd groep 7-8 
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Vanuit de directie 
Na de herfstvakantie is in groep 5-6 meester Niels gestart. Hij komt iedere donderdag 

en vrijdag extra ondersteuning bieden in de groep. Verderop in deze nieuwsbrief stelt 

hij zichzelf voor. 

 

Maandag 16 november zijn alle kinderen vrij. Wij als team hebben dan een studiedag. 

Op deze dag werken wij aan onze eigen professionaliteit. 

 

Schoolfruit 
Van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen op school gratis drie porties groente 

en/of fruit per week. Wij als school doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Op dinsdag, 

woensdag en donderdag hoeven de kinderen geen fruit van thuis mee te nemen. 

 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kind 

ontvangt? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 

 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door 

het Voedingscentrum 

 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn 

voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt 

hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 
Hallo ouders/verzorgers/betrokkenen van de Diamant.  

Ik ben Niels Bouwmans, ik ben 22 jaar en ik kom uit Someren. Op de 

donderdagen en vrijdagen zal ik dit jaar aanwezig zijn in groep 5/6 om 

te ondersteunen. Mijn hobby’s zijn voetbal en computeren. Ik voetbal 

bijvoorbeeld in de zaal, ben actief als scheidrechter van de KNVB en 

ben vlagger bij ‘t urste van SV Someren. We gaan er een leuk jaar van 

maken! 

 

Groetjes Niels 

 

 

Oudervereniging 
Normaal gesproken houden wij als oudervereniging ieder jaar een jaarvergadering. 

Hierin bespreken we welke activiteiten we hebben ondersteund in het afgelopen 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

schooljaar, hoe het met de financiën gaat, wat de vrijwillige bijdrage per kind is en of 

dit is veranderd en of er bestuursveranderingen zijn. 

 
Door de corona is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Daarom sturen bij deze 

informatie volgende week via de groepsleerkracht om jullie wel op de hoogte te 

brengen en inzicht te geven in de activiteiten die wij omtrent u kind regelen, verzorgen 

en ondersteunen op school. 

 
Als er vragen zijn dan horen wij deze altijd graag! 
 

Het hertenkamp  

 

Kerstviering 
Dit jaar zal de kerstviering op onze school een andere vorm krijgen i.v.m. alle 

maatregelen rondom corona. Er zal geen avondactiviteit zijn en er zullen ook geen 

(hulp)ouders aanwezig zijn bij de activiteit op donderdagmiddag en vrijdagochtend. 

 

Op donderdagmiddag 17 december zullen de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 

4) onder begeleiding van de leerkrachten kerstkaarten gaan maken. De bovenbouw 

(groep 5 t/m 8) gaat kerststukjes maken. Voor het maken van kerststukjes hebben wij 

materialen nodig zoals bakjes, kleine kerstversiering, lange kaarsen en t.z.t. groen 

(denk aan spar, hulst, taxus). U kunt dit aan uw kind(eren) meegeven. Zowel de 

kerstkaarten als kerststukjes worden deze middag mee naar huis genomen. 

 

Op vrijdagochtend 18 december zullen de leerlingen starten met een kerstontbijt in de 

klas. De leerlingen zullen van tevoren een briefje mee krijgen over wat zij meenemen 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

voor dit kerstontbijt. Er mag alleen verpakt eten meegenomen worden zoals 

bijvoorbeeld boter, hagelslag, pindakaas, brood/ broodjes verpakt. U krijgt t.z.t. een 

briefje via uw kind(eren) over wat hij/ zij mee moet nemen. De kinderen nemen deze 

ochtend in een plastic zak een bordje, beker en bestek (allemaal voorzien van naam) 

mee. Dit komt ongewassen weer mee naar huis in de plastic zak. 

Na het ontbijt zullen alle groepen een optreden verzorgen op het podium in het teken 

van kerst. Om 12.30 uur is de school uit en mogen de leerlingen gaan genieten van een 

welverdiende kerstvakantie. 

 

Diamantjes van de Diamant 
  Alle mensen die SAMEN voor onze school zoveel kleding hebben ingezameld  Alle kinderen die iedere dag weer met vrolijke snoeten en heel veel zin naar onze 

school komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


