
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 5   26 oktober 2018 

 

Agenda 

Dinsdag 30 oktober 

Woensdag 7 november 

Vrijdag 2 november 

Vrijdag 9 november 

Maandag 12 november 

 

Cultuur workshop van Rhythmix groep 7-8 

Hercontrole fietsen 

Nieuwsbrief 6 

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 
Maandag kwam iedereen weer naar school na een weekje herfstvakantie. De kinderen hadden 

enthousisaste verhalen over de leuke dingen die ze in de vakantie gedaan hebben. Fijn dat 

iedereen weer opgeladen is voor de volgende periode. 

 

Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek afgesloten. Iedere groep heeft SAMEN een 

keuze gemaakt uit de stapel boeken die ze bij de opening hebben ontvangen. Wat wordt het 

lievelingsboek van de groep en hoe kun je dat het beste gepresenteerd, was de opdracht die 

iedere groep meekreeg.  

Het lievelingsboek van groep 1-2 ging over dieren en de kinderen konden de dierengeluiden 

heel goed nabootsten. De boeken van groep 3-4 gingen allemaal over vervoer. Groep 5-6 had 

weer een ander soort boek, het was een doeboek. De kinderen lieten trucjes zien die ze in 

het boek hadden gelezen. Het trucje van het legoblokje was echt voor veel kinderen magisch!  

Leerlingen van groep 7-8 lazen voor uit een Engels prentenboek.  

 

 

 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

 

Kledinginzameling 
Wat fijn dat er zoveel kleding ingezameld is.   

Niet alleen ouders van school maar ook de mensen uit de buurt hebben veel zakken 

gebracht.  

We zijn zeer benieuwd wat de opbrengst is van al die zakken kleding. In de volgende 

nieuwsbrief krijgt u dit te horen. 

 

Diamantjes van de Diamant   
 Alle ouders die geflyerd hebben voor de kledinginzamelactie 

 Alle mensen die al die zakken met kleding naar onze school gebracht hebben 

 

Van externen 
 

Handbal Someren 

Uitnodiging scholen toernooi Handbal 

 

Ook dit jaar organiseert Handbal Someren op donderdag 27 december het jaarlijkse 

scholentoernooi in Sporthal De Postel te Someren. De voorbereidingen zijn inmiddels alweer 

in volle gang. Evenals vorig jaar mogen alle Somerense basisscholen dit jaar gemengde teams 

uit de groepen 3 t/m 8 inschrijven.  

We hopen dat de leerlingen in groten getale aanwezig zullen zijn om te strijden voor de 

eerste plaats! Aan het einde van de dag wordt ook de wisselbeker uitgereikt aan de school die 

het beste heeft gepresteerd. 

 

Als uw kind hier graag aan mee wil doen, kan hij/zij zich opgeven bij de leerkracht. Een ouder 

van onze school zorgt dan dat de teams ingeschreven worden.  

Als uw kind zich opgegeven heeft, gaan wij er ook vanuit dat uw kind op donderdag 27 

december aanwezig is op het toernooi.  

 

 

 


	Inhoud
	Vanuit de Directie
	Kledinginzameling
	Diamantjes van de Diamant
	Van externen

