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Vanuit de directie
We sluiten dit bijzondere jaar bijna af. We kijken terug op een bewogen jaar dat veel in
het teken stond van corona.
Gelukkig is school meer dat een plaats om alleen kennis tot je te nemen. Het afgelopen
jaar hebben we ook veel stil gestaan met: ‘hoe gaat het met jou?’ hoe gaat het in jouw
gezin?’. We hebben veel geleerd dit jaar.
Les op afstand
Wat een week, op maandag tijdens de persconferentie werd officieel bevestigd dat alle
scholen sluiten tot 18 januari met ingang van afgelopen woensdag.
Vanuit het ministerie ontvingen wij maandag de volgende informatie:

Voorbereiding op afstandsonderwijs

Deze maatregelen, zo kort op de Kerstvakantie, hebben waarschijnlijk een forse
weerslag op uw school. Het is belangrijk dat leraren, schoolleiders en ander
onderwijspersoneel in de vakantie echt vrij kunnen zijn om weer op te laden, te meer
omdat het al een pittig jaar was.
Mocht u in de komende dagen voor de afweging staan om voorbereidingen te treffen
om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te geven in de weken na de Kerst, of
uw leerlingen in de komende dagen een onderwijsprogramma te geven, dan geven we
u mee om voorrang te geven aan het eerste, ook als dat betekent dat leerlingen in de
komende dagen minder onderwijs krijgen. Op die manier is de vakantie hopelijk voor u
en uw collega’s zoveel mogelijk echt vakantie.
De sluiting van de basisscholen hadden wij niet aan zien komen.
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We zijn maandag bij de eerste berichten van de voorgenomen scholensluiting meteen
om de tafel gegaan om zaken te organiseren, af te stemmen en in werking te zetten
voor dinsdag (ineens de laatste schooldag) en voor de weken na de kerstvakantie.
We hadden toen geen tijd meer om ook al heel veel thuis werk te kopiëren. Mocht u
thuis wat willen doen dan kunt u altijd uw kind laten lezen en digitaal laten werken
met taalzee en rekentuin. Ook het spelen van spelletjes met een dobbelsteen, kleuren
e.d. is goed voor de ontwikkeling.
Na maandag zijn we doorgegaan met het afstemmen van instructietijden, het
omgooien van het programma zoals dat gepland was na de kerst, het maken van een
weektaak en daarvoor de benodigde materialen printen en klaar leggen voor het
ophaal moment. Daarnaast liep het uitlenen van de Chromebooks en het regelen van
de noodopvang door.
Naast het verzorgen van de instructies en stof voor de hele groep hebben de
leerkrachten ook al nagedacht over wat voor ieder kind individueel nodig is. Zo gaat
bijvoorbeeld een aantal kinderen in de middag bouw lezen met het Chromebook.
Kortom al het onderwijspersoneel moest ineens gaan schakelen, omdenken en in een
andere actiestand dan waar ze zich op hadden ingesteld.
Ik ben als schoolleider ontzettend trots op de juffen en meesters van de Diamant.
Zij hebben wederom bewezen dat zij flexibel zijn en vol energie aan de slag kunnen
gaan bij een veranderde situatie.
Wij realiseren ons dat de ontstane situatie bij u voor veel ongemak kan zorgen! Thuis
werken en uw kind begeleiden is niet niets.
We hopen dat iedereen zijn/haar schoolwerk en de instructies kan maken en
volgen. Mocht u ergens tegen aan lopen, kaart dit dan vooral aan bij de leerkracht van
uw kind. We kunnen met u meedenken en wellicht samen een oplossing voor uw
probleem vinden.
De kinderen hebben vandaag de spullen voor het thuiswerken opgehaald. Na de
kerstvakantie (vanaf 4 januari) gaan we dan starten met les op afstand. We hopen dat
dit voor korte duur is en we snel weer op school aan de slag kunnen.
Mocht uw kind om wat voor reden dan ook niet deel kunnen nemen aan
een Teamsmoment laat dit dan aan de leerkracht weten. Dan maken we ons geen
zorgen over waar uw kind is.

Personeel
Door het grote leraren tekort hebben we op school nagedacht over de inzet van
personeel. Meester Niels stond 2 dagen als leerkracht in groep 5-6. Zijn inzet, als
invalleerkracht, is dringend nodig op andere scholen. We gaan daarom de
ondersteuning aan groep 5-6 anders vorm geven. Juf Mieke gaat op donderdag en
vrijdag instructies geven aan een deel van groep 5-6. Juf Hilda gaat als
onderwijsassistent op donderdag en vrijdag werken met de kinderen die eerst met juf
Mieke werkte (voornamelijk groep 5 t/m 8). We wensen juf Hilda veel werkplezier op de
Diamant en we bedanken meester Niels voor zijn inzet op de Diamant!

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Ontdeklab/Makerslab
In de maand december stond het Ontdeklab bij ons op school centraal.

In het Ontdeklab werken de kinderen op een onderzoekende manier aan technische- en
samenwerkingsvaardigheden. Juffrouw Franka heeft samen met ons deze
ontdekkingstocht gedaan. Zo hebben de leerlingen gewerkt met een Beebot,
Greenscreen, Luqo, 3D printer en het maken van stroomkringen.

Diamantjes van de Diamant
De geweldige kerststukjes die alle leerlingen gemaakt hebben en waar we
andere mensen zeer blij mee gaan maken.
Alle leerlingen die ze mooi gezongen hebben tijdens de Kerstviering. En Hoda,
onze voorleeskampioen, die het kerstverhaal super mooi heeft voorgelezen.
Alle meesters en juffen die in een paar dagen weer een heel online programma in
elkaar hebben gezet.

Veel liefs,
Team de Diamant

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Van externen
•

Leef! Online training

Online sport training/workshops
Dit jaar kan er veel helaas niet doorgaan i.v.m. het corona virus. Máár dat wil natuurlijk niet zeggen
dat wij dit aan ons voorbij laten gaan!
Wij organiseren namelijk in de kerstvakantie de online sporttrainingen van 16 december t/m 3
januari.
Verschillende verenigingen hebben van te voren leuke video's opgenomen, hoe je bepaalde dingen
kunt doen en aanleren. Leuk hé?
Wij zijn eigenlijk wel benieuwd of jij al deze oefeningen kunt uitvoeren? Klik hier voor de
training/sport/oefeningen die jij graag wil volgen! Zorg dat je sport kleren uit de kast hebt gepakt en
doe gezellig met ons mee!
Ondanks de gekke jaarafsluiting en de aangescherpte maatregelen willen wij iedereen een fijne
vakantie toewensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Met sportieve groet,
Luc Seelen, Judy Verbaarschot
Tel:
088 – 633 20 80
Email:
info@leefsomeren.nl
Website: www.leefsomeren.nl

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

