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Vanuit de directie
We hebben de laatste tijd veel mooie dingen meegemaakt op school. We hebben de
techniekdag gehad, het open podium en de kinderen van groep 1-2 zijn bij
Eegelshoeve liedjes gaan zingen en hebben mooie tekeningen afgegeven.
De Sinterklaastijd is op school een gezellige tijd. De school is mooi versierd en op de
ramen zie je veel verschillende gluurpieten.
Op 16 november hebben we als team een studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben
we weer veel van elkaar geleerd.

Corona protocol
Tot op heden hebben we nog iedere keer als een leerkracht ziek was of getest moest
worden ervoor kunnen zorgen dat de lessen gewoon doorgingen onder leiding van een
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vervanger. We zijn hiervoor heel dankbaar. Echter het kan in de toekomst gebeuren dat
er geen vervanger meer beschikbaar is binnen Prodas. We hebben daarom in overleg
met de MR een protocol opgesteld waarin staat wat we gaan doen als er geen
vervanger is. Daarnaast staat daar ook in wat we doen als uw gezin in quarantaine
moet.
Hieronder kunt u het protocol lezen.
Wat verwachten wij van de ouder(s)?
• U als ouder laat ons weten als uw gezin in quarantaine moet. Dan gaan wij de
nodige acties in gang zetten.
• Als u een tablet, laptop enz. heeft kan de leerling vanaf de eerste dag zelfstandig
aan het werk via basispoort. Ieder kind heeft hiervoor eigen inloggegevens.
Zorg dat u als ouder hier ook van op de hoogte bent.
• Uiterlijk vanaf de 2e dag kan uw kind via Teams (groep 3 t/m 8) de instructies
volgen. U zorgt ervoor dat uw kind op tijd hierbij aansluit.
• Heeft u geen tablet, laptop enz. dan geeft u door aan de leerkracht. Indien
voorradig krijgt uw kind een leen-Chromebook.
• In overleg met de leerkracht wordt gekeken wanneer en hoe de schoolspullen
(boeken, schriften enz.) opgehaald kunnen worden.
Wat mag u van de school verwachten?
In principe worden de lessen op school gegeven door de leerkracht of een vervanger.
Als er geen vervanger is:
• Kan uw kind niet naar school en start het thuisonderwijs (indien leerkracht in
staat is om onderwijs te geven). Wij stellen u hiervan zo snel mogelijk van op
de hoogte.
• De leerkracht heeft via Teams contact met alle leerlingen (indien leerkracht in
staat is om onderwijs te geven).
• Instructies van de kernvakken worden doorgezet (groep 3 t/m 8).
• De leerkracht houdt controle over de verrichte werkzaamheden van de
leerlingen.
Verder communiceert de leerkracht en/of de directie via de e-mail over de verder gang
van zaken.
We hopen dat we heel weinig gebruik hoeven te maken van dit protocol.

Babynieuws
Op woensdag 4 november is Ties geboren. Zoon van juffrouw
Janneke en Thijs.
Wij wensen de trotse ouders heel veel plezier en geluk met hun
knappe zoon!

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Oudervereniging
Vorige week heeft u als ouder/verzorger een mail van de leerkracht ontvangen met
daarin het jaarverslag en de uitleg wat wij als oudervereniging doen met het geld van
de ouderbijdrage. In de mail staat een Tikkie-link waarmee u eenvoudig de bijdrage
over kunt maken. Verschillende ouders hebben hier al gebruik van gemaakt. Als u dat
nog niet gedaan heeft, zouden wij het fijn vinden als u dat nog voor 3 december regelt,
want daarna is het Tikkie niet meer geldig.

HR
Op 10 november heeft de MR een online bijeenkomst gehad. We hebben het Corona
protocol besproken, gekeken naar het jaarplan van de MR en naar hoe we
communiceren naar ouders. Omdat Theo vanaf volgend schooljaar geen lid meer is
van de MR gaan we op zoek naar een nieuw lid. Begin volgend jaar krijgt u hier nog
meer over te horen. Heeft u hier nu al vragen over, dan kunt u die stellen aan
Marioleine

Het Groeilab
Op de Diamant vinden we het belangrijk dat iedere leerling de kans krijgt om zijn/haar
talenten te ontwikkelen, te groeien in alle mogelijkheden en zich open te stellen voor
nieuwe kansen.
Op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het gebied van
werkhouding en taakaanpak.
Vandaar dat we gestart zijn met het Groeilab. Het Groeilab komt iedere week samen
met een leerkracht of onderwijsassistent en
gaan zich verdiepen in een onderwerp. Ze gaan
op een ontdekkende, onderzoekende en
ontwerpende manier aan de slag.
De samenstelling van de onderzoeksgroep staat
niet vast. Na ieder project kunnen er
wisselingen plaatsvinden. Op dit moment is er
een Groeilab voor groep 5 t/m 8, maar in de
toekomst willen we ook een lab opstarten voor
groep 3 t/m 5.
Het eerste project wat ze doorlopen hebben is:
kracht. Kun je kracht vergroten en zo ja hoe? Dit
hebben de leerlingen onderzocht en getest door
middel van een kettingreactie.
De vaardigheden die in dit project naar voren
kwamen zijn doorzetten, samenwerken, fouten
maken en tóch weer doorgaan.

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Kerstviering
De kerstviering zal dit jaar een andere vorm krijgen dan andere jaren. Op
donderdagmiddag 17 december gaan de groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken. Er zijn al
veel materialen naar school gebracht. Hartelijk dank hiervoor. We zijn nu nog vooral op
zoek naar lange kaarsen voor in de kerststukjes. Als de kinderen zelf nog spulletjes
willen meenemen voor in hun eigen kerststukje mag dat uiteraard.
Op woensdag 16 december mogen de kinderen groen meenemen voor in de
kerststukjes zoals buxus, spar, hulst, taxus, skimmia. Kent u iemand die ons kan helpen
aan groen dan horen wij het graag.
Op vrijdagochtend 18 december mogen de kinderen in mooie kerstkleren naar school
en zullen ze samen een kerstontbijt hebben. Alle leerlingen nemen hun eigen ontbijt
mee naar school inclusief drinken en zal er een gezamenlijke activiteit in de hal
plaatsvinden. Om 12.30 uur is de school uit en mag iedereen gaan genieten van een
welverdiende kerstvakantie.

Diamantjes van de Diamant
Alle kinderen die weer stonden te SCHITTEREN tijdens het open podium van
vrijdag 20 november.
Al die knappe kinderen van groep 1 t/m 4 die zo hard aan het oefenen zijn om hun
veters zelf te kunnen strikken.

Van externen
•
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