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Vanuit de directie 
Schoolfruit 

Vanaf vorige week hebben we iedere week 3 dagen schoolfruit. Op woensdag, donderdag 

en vrijdag hoeven de kinderen geen fruit van thuis mee te nemen. Iedere week is het 

ook voor ons een verrassing wat voor fruit we uit mogen delen. Soms is het fruit voor de 

kinderen onbekend. We leren de kinderen dan hoe het fruit genoemd wordt, hoe je het 

moet eten en natuurlijk proeven we dan allemaal een stukje. 

 

Juffrouw Nicole 

Vanaf maandag 9 december gaat juffrouw Nicole een dag minder werken. Vanaf dan is 

iedere maandag juffrouw Francelle in groep 3-4. Daar zal zij samen met juffrouw 

Janneke de lessen verzorgen.  

 

Buddyproject 

We zijn bezig om een brainportschool te worden. Wat daarbij op ons pad kwam was om 

een “buddy” te worden met een bedrijf uit de regio. Wij zijn hierbij gekoppeld aan 

Edumar uit Someren. Een bedrijf dat metaal bewerkt. De 1e stap was dat we met de 

leerkrachten daar een rondleiding hebben gehad. De 2e stap zal zijn dat Eduard 

Wijlaars bij ons op school komt kijken. Daarna gaan we SAMEN projecten voor de 

kinderen op zetten waarbij wij de samenwerking met Edumar aangaan. 

 

Sint Maarten 
Op vrijdag 8 november heeft de OV een gezellige Sint Maarten optocht geregeld. Er 

waren veel kinderen en ouders om gezamenlijk naar Eegelshoeve te wandelen. Iedereen 

had een mooie lampion gemaakt tijdens het Atelier. Onderweg zongen de kinderen het 

lied dat Meester Erik ze had aangeleerd. Bij Eegelshoeve was het genieten voor zowel 

de kinderen van de Diamant als de bewoners van Eegelshoeve. Terug op school was er 

natuurlijk nog even tijd voor een lekker bekertje warme chocomelk. Iedereen heeft 

genoten van deze gezellige activiteit.  

 

Sint en Piet 
Op 4 december komt Sinterklaas op onze school. Wij verwachten dat hij rond half 9 

arriveert. Wij wachten hem met alle kinderen op de speelplaats om hem te verwelkomen.  

Het zou leuk zijn als veel ouders hierbij aanwezig zijn. Als de Sint gearriveerd is, gaan 

alle kinderen naar de hal en daar begint het programma. Vanaf 9.00 uur gaan de Sint en 

Piet de groepen in. Zoals u zult begrijpen is het programma in de klas alleen voor de 

kinderen. 
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Streetwise 
Afgelopen vrijdag hebben we Streetwise gehad. Streetwise is een praktisch, maar ook 

leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. 

Professionele instructeurs kwamen die ochtend naar de school en gaven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours 

werd de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

Voor iedere groep was er een specifiek programma: 

· Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 

oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

· Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg 

van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

· Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

Het was een leerzame en gezellige dag, met dank aan de instructeurs van de ANWB. 

 

Techniekdag 
Woensdag 13 november hebben we onze eerst techniekdag gehad. Het thema van die 

dag was: beweging. En er is veel bewogen die dag. Zo hebben kinderen tandwielen aan 

elkaar gekoppeld om te laten bewegen, de zwaartekracht is getest door voorwerpen te 

laten vallen, een robothand met spieren om de hand te laten bewegen werd tijdens een 

workshop gemaakt en water- en windkracht brengt beweging zijn de kinderen achter 

gekomen. Het was een leerzame dag! 

 

Onze volgende techniekdag staat ook al weer gepland. Deze is niet zoals op de kalender 

staat op 25 maart, maar dinsdag 10 maart 2020. 

We willen nog niet verklappen wat het thema is, wel kunnen we zeggen dat de 

professoren van Mad Science op die dag weer het een en ander komen vertellen en 

proefjes doen. Als uw kind veel interesse heeft in techniek, is er een mogelijkheid om 

deel te nemen aan extra technieklessen. Die worden na schooltijd door de professoren 

gegeven. Via onderstaand link kunt u kijken welke dagen de lessen gepland zijn en wat de 

kosten zijn voor deze lessen. 

 
 inschrijven Mad Science 2019-2020 

 

 

 

https://inschrijven.mad-science.nl/naschool
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MR 
Dinsdag 5 november heeft de MR haar eerst vergadering van het jaar gehad. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn weer verschillende zaken aan bod gekomen. We hebben onder 

andere het gehad over het jaarplan, het jaarverslag, de planning van de school en de 

begroting, die ook door de voorzitter van de MR getekend moet worden. De volgende 

vergadering staat gepland op dinsdag 21 januari om 19.30 uur. Als u nu denkt, ik wil wel 

eens horen wat daar besproken wordt, bent u van hart uitgenodigd om de vergadering 

bij te wonen. 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd 2019-2020 
In groep 7/8 heeft de jaarlijkse Voorleeswedstrijd 

plaatsgevonden. Heel veel leerlingen hadden zichzelf 

opgegeven om mee te doen aan deze spannende 

wedstrijden. Er waren maar liefst 12 deelnemers. Iedere 

kandidaat werd beoordeeld door een jury door middel van 

het juryrapport. Hierbij werd er rekening gehouden met 

intonatie, leestempo en aankijken van het publiek. 

Het was een zeer spannende wedstrijd met heel goede 

kandidaten. Maar uiteindelijk kan er maar 1 winnaar zijn en 

dat is: Marwa!! 

Ze vertegenwoordigt de Diamant op dinsdag 11 februari tijdens de voorleeswedstrijd in 

Someren.  

Natuurlijk gaat de hele klas mee om haar te steunen.  

Alvast heel veel succes Marwa! 

 

Beleefmuseum groep 7/8 
Tijdens de lessen van Blink, wereldoriëntatie, hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een 

beleefmuseum gemaakt. Ze namen de 

afgelopen periode verschillende 

wereldsterren onder de loep. Ze 

onderzochten wat voor persoon hun 

wereldster was, waarom de wereldster 

bekend werd, in wat voor tijd de ster leefde 

en soms zelfs wat de ster at! Met al deze 

informatie op zak gingen de leerlingen aan de 

slag met het maken van een tentoonstelling 

voor het beleefmuseum. In dat museum leren de leerlingen meer over elkaars 

wereldster. Zo had iemand het achterhuis en het dagboek van Anne Frank nagemaakt. 
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Iemand anders had het voetbalstadion van Juventus nagebouwd. En weer iemand anders 

had een presentatie en een quiz over Vincent van Gogh. 
 

Een erg afwisselend museum, met tentoonstellingen van wereldsterren van nu en 

vroeger. 

 

Kerstviering 19 december 2019 
Op donderdag 19 december 2019 houden wij onze kerstviering.  

De kinderen hebben deze dag een gewone schooldag tot 14.15u.  

Om 17.00u verwachten wij de kinderen in kerstsfeer weer op school met hun 

zelfgemaakte hapjes.     

  

Bij alle groepen hangt vanaf maandag 9 december een intekenlijst. Op deze intekenlijst 

kunt u aangegeven wat voor hapje jullie gaan maken voor het diner in ons Diamant 

restaurant. Houd er rekening mee als u warme hapjes maakt dat u deze niet op school 

kunt opwarmen. Om voedselverspilling te voorkomen vragen wij om per gezin een hapje 

te maken, dat wordt verdeeld over de klassen van u(w) kind/ kinderen. De hapjes die 

overblijven gaan weer mee naar huis.  

  

Na het gezellige diner gaan de kinderen een kerstwandeling maken door de wijk. 

  

Om 18.45u tot 19.00 uur willen wij de kerstviering gezamenlijk, ook met alle ouders 

afsluiten. We hopen u dan te mogen verwelkomen.  

   

Programma:  

  

17.00u aanwezig op school 

17.05u diner in het Diamant restaurant  

18.00u kerstwandeling 

18.45u afsluiting in de hal 

19.00u einde kerstviering 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle ouders, buurtbewoners die zoveel kleding hebben verzameld zodat de OV extra 

budget heeft om activiteiten voor de kinderen te organiseren.  

 De ouders die de school weer zo mooi in Sinterklaas stemming hebben gebracht. 

 Alle kleuters die zo hard gewerkt hebben om een mooie stal voor OZOSNEL te  

maken 

 


