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Agenda 

Dinsdag 9 oktober 

Woensdag 10 oktober 

Donderdag 11 oktober 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober  

Woensdag 24 oktober 

 

Donderdag 25 oktober 

Vrijdag 26 oktober  

Vrijdag 9 november 

Maandag 12 november 

 

Corepower groep 7/8 

Fietscontrole ALLE kinderen op de fiets naar school 

Experience day op Varendonck groep 7/8 

HERFSTVAKANTIE 

 

Hoofdluiscontrole 

Sluiting kinderboekenweek 12.00 uur in de Hal 

Ouderavond Corepower 19.00 uur ouders groep 7-8  

Kledinginzamelingsactie 

Sint-Maarten tocht 

Jaarvergadering OV om 19.30 uur zijn ALLE ouders welkom 
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U kunt hierboven klikken (linkermuisknop) op het onderwerp om snel daar naar toe te gaan. 

Dit werkt helaas niet op telefoon of tablet. 

 

Vanuit de Directie 
Vandaag 5 oktober was de dag van de Leraar. De dag dat deze Kanjers eens extra aandacht 

krijgen. Van Prodas heeft iedere leerkracht een mooie attentie gekregen. Waarschijnlijk 

merkt u daar via uw kind wel iets van! Ook de oudervereniging heeft namens alle ouders aan 

gedacht en voor iets lekkers gezorgd.. OUDERS bedankt! 

 

We merken steeds meer dat het moeilijk is om vervanging te regelen als een leerkracht ziek 

is of naar een cursus gaat. Tot nu toe hebben we nog iedere keer de vervanging op kunnen 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

lossen maar we voorzien daar voor de toekomst wel problemen. In het uiterste geval zou dat 

kunnen betekenen dat we klassen vragen om thuis te blijven. Dit zal nooit de eerste dag zijn 

en we laten u dat dan zo spoedig mogelijk weten.  

 

In de vakantie zijn er helaas verschillende ramen gesneuveld. Afgelopen periode zijn er 

gelukkig al weer verschillende ramen vervangen. Daar zijn wij heel blij mee.  

Onder de brandtrap is een rooster op de kiezels geplaatst en nu hopen wij dat de stenen daar 

ook blijven liggen.  

 

Nog 1 week en dan is het al weer vakantie. Hopelijk krijgen we nog wat mooi weer, zodat de 

kinderen lekker buiten kunnen spelen. Geniet allemaal van een welverdiende week vrij! 

 

 

Inschrijven activiteiten 
Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor activiteiten. Wilt u hier meer over weten. 

Mieke en Janneke helpen u graag. U mag hen ook een mail sturen.  

 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober hebben wij samen de kinderboekenweek geopend. Alle klassen hebben 

een boek cadeau gekregen om te lezen in de klas. Daarnaast hebben alle klassen een flink 

pakket zwerfboeken cadeau gekregen. Deze worden eerst in de klassen gelezen en daarna 

gaan ze zwerven. U kunt deze zwerfboeken na de afsluiting van de kinderboekenweek vinden 

in de zwerfboekenkast in de hal. Er kan een code voorin een zwerfboek staan. Deze code kunt 

u online registreren, zo kunt u het boek volgen waar het allemaal naar toe gaat. Mocht er 

geen code in staan, dan mag u deze zelf ook aanmaken via de website. 

Veel leesplezier! 

 

OV 
Vanmorgen 5 oktober heeft de ouder vereniging weer vergaderd.  

Hierin is oa besproken dat we de jaarvergadering op maandag 12 november om 19:30 uur 

houden. Tijdens de jaarvergadering vertelt de oudervereniging wat er allemaal voor 

activiteiten zijn geweest en gaan komen. Ook krijgt u tijdens deze vergadering inzicht in de 

financien.  Wat is er bijvoorbeeld van uw ouderbijdrage betaald. Wij hopen op een grote 

opkomst van alle betrokken ouders  

Ook de reshare staat gepland op 26 oktober.  Dus heeft u de hele vakantie de tijd om uw 

kasten uit te zoeken.  Deze oude kleding, schoenen, dekbedden, gordijnen of ander textiel 

kunt al u inleveren op 24 en 25 oktober op school.  



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Wij zoeken nog mensen die willen flyeren rondom de school en in de wijk. Hoe meer er 

ingeleverd wordt hoe meer geld wij ervoor krijgen en dat komt dan ten goede van uw kind. 

Dit jaar is de lampionnen optocht vna Sint–Maarten op vrijdag 9 november. De exacte tijd 

krijgt u nog te horen. We gaan wederom gaan naar de Egelshoeve.  

Dit jaar willen iets meer aandacht geven aan deze tocht.  

De luizen controle staat gepland op iedere eerste woensdag na een vakantie. We hebben 

gemerkt dat het vaak wordt vergeten en dat de kinderen veel aandacht hebben besteed aan 

hun haar-creaties. Het is natuurlijk verstandig om niet te wachten tot een controle maar om 

zelf ook met regelmaat te controleren.   

 

Open Podium 
Vrijdag 28 september hadden wij ons eerste Open Podium. Twee dames van groep 8 hadden 

de presentatie in handen. Zij leken al echte presentatrices! Van alle groepen was er een 

gezamenlijk optreden. Van het zingen van een lied tot laten zien hoe je groeit in groep 7/8 

tijdens de Corepower lessen. Iedereen heeft zichtbaar genoten. Maar we hadden ook een 

super publiek. Fijn dat er zoveel ouders, opa’s, oma’s en ander belangstellenden waren. 

 

Diamantjes van de Diamant   
 

 Het super publiek dat we hadden tijdens ons eerste Open Podium 

 Al die kinderen die zo fijn SAMEN buitenspelen tijdens de pauze 

 Alle kinderen en hun ouders die ons denken op de dag van de Leraar  

 

Van externen 
Stichting Jeugcomité Someren 

Op woensdag 17 oktober organiseert Stichting Jeugdcomité Someren een filmmiddag in de 

grote zaal van de Ruchte. 

Er worden twee kinderfilms gedraaid. De eerste film begint om 13.30u, de tweede film start 

om 15.30u. 

De kassa gaat om 13.00u open. 

Een kaartje kost € 3,- 

Een combikaartje voor beide films kost € 5,- 

Kijk op www.jeugdcomite.nl voor meer informatie. 
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