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Vanuit de directie 
Sinterklaas 

Woensdag 4 december hebben Sinterklaas en de Pieten een bezoek gebracht aan onze 

school. Gelukkig had de papa van Isa en Daan tijd om Sinterklaas 

en de Pieten met de vrachtwagen naar onze school te brengen. 

Alle kinderen stonden buiten te wachten en zagen hen eerst 

voorbij rijden, maar gelukkig kwam de vrachtwagen weer terug en 

konden Sinterklaas en alle Pieten uitstappen. We gingen allemaal 

samen naar de hal om Sinterklaas speciaal welkom te heten op de 

Diamant. Na het welkomstlied gingen de Sint en de Pieten naar alle klassen. Het was een 

super hele fijne dag. Alle kinderen hebben hier enorm van genoten.  

In groep 5-6 en 7-8 hebben de kinderen surprises voor elkaar gemaakt.. Er waren mooie 

en grappige creaties. Fijn dat iedereen zo zijn/haar best heeft gedaan om er iets van te 

maken. 

 

Collegiale consultatie 

Half november zijn de leerkrachten weer bij elkaar gaan kijken naar elkaars lessen. Het 

thema was deze keer het inzetten van “coöperatieve werkvormen” tijdens de les. Na de 

les bespreken we gezamenlijk wat we gezien en gehoord hebben. Dit is een mooi moment 

om elkaar feedback te geven. Alle collega’s staan hier voor open en zo houden wij elkaar 

scherp en leren wij van en met elkaar. 

 

Kerstvakantie 

Vrijdag 20 december is de laatste dag van dit jaar, de school is dan om 

12.30 uur uit. We hebben dan 2 weken vakantie. Op maandag 6 januari 

gaan onze deuren weer open en is iedereen weer welkom.  

Wij wensen u alle fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een hele 

fijne vakantietijd 

 

Open dag 

Zondag 19 januari 2020 zetten wij onze deuren open. Iedereen is dan van harte welkom 

om een kijkje te komen nemen. Dus zet de datum alvast in je agenda.  

 

Kerstviering 19 december 2019 
Vorige week heeft u via de mail een uitnodiging gehad voor de Kerstviering van 

donderdag 19 december. Hier nog even in het kort hoe de avond eruit ziet. Om 17.00 uur 

verwachten wij alle kinderen in Kerstsfeer op school met hun zelfgemaakte hapjes. We 

houden eerst een gezellig diner op school, daarna maken we een Kerstwandeling door de 
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wijk. Om 18.45 uur tot 19.00 uur sluiten we de Kerstviering gezamenlijk af. Alle ouders 

zijn bij de afsluiting van harte uitgenodigd. 

Techniekdag 
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 
 

Peuterwerk 
De peuters op school hebben de afgelopen weken heel veel plezier beleefd. We hebben 

ons herfstthema afgerond door gezellig een herfstwandeling te maken en een bezoekje 

aan de ouderen bij Eegelshoeve. Samen hebben we daar puzzels gemaakt en kleurplaten 

gekleurd.  

 

Daarna zijn we verder gegaan met Sinterklaas en zijn 

pieten. De kinderen hebben liedjes geleerd zoals 

Sinterklaas kapoentje en Nour heeft zelfs voor de hele 

school dit lied gezongen tijdens het bezoek van 

Sinterklaas. Erg knap en dapper. Het bezoek op de groep 

was ook erg leuk. Gezellig dat bijna alle kinderen er 

waren met hun ouder(s). 

Samen met de kinderen hebben we op 5 december nog 

pepernootjes gebakken en natuurlijk opgegeten. Dat was 

boffen!  

 

En vanaf deze week zijn we al helemaal in de kerstsferen. We 

versieren samen de boom, maken kerstknutselwerkjes en lezen 

voor uit een prentenboek van de kerst. 

Ook gaan we gezellig volgende week meedoen met het kerstdiner 

met school. Daarna hebben we 2 weken vakantie en zien we 

elkaar weer in het nieuwe jaar. 

Alvast een hele fijne kerstvakantie voor iedereen gewenst. 

 

Groetjes Debby, Iris, Marloe en Jessica 

https://inschrijven.mad-science.nl/naschool
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Korein Tienergroep 
Beste ouders, 
 

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 organiseren wij op onze locatie Acaciaweg de 

workshopreeks 'Ontdek meer Gaming' en voor groep 3 t/8 'Stuntman'. 
 

Via onderstaande links  leest u meer informatie over deze workshopreeksen. 

Inschrijven kan via onze website t/m 12 januari 2020.  
 

https://www.korein.nl/gaming 

https://www.korein.nl/stuntman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle ouders die de school weer zo mooi in Kerstsfeer hebben gebracht 

 Juf Martine die voor ons allemaal zo’n mooie Kersttrui heeft gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.korein.nl/gaming
https://www.korein.nl/stuntman
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Van externen 
 Flyer van de Bieb over activiteiten in de Kerstvakantie  als extra bijlage 

toegevoegd bij deze nieuwsbrief 

 De flyer van de kerstshow van rolschaatsvereniging Olympia (waar Esli gaat stralen) 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rvolympia.nl/wordpress/kersthow-2018/

	Inhoud

