
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 6   2 november 2018 

 

Agenda 

Woensdag 7 november 

Vrijdag 9 november 

Maandag 12 november 

Woensdag 14 november 

 

Hercontrole fietsen 

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 
In onze jaarplanning hebben we 2 nieuwsbrieven snel na elkaar gezet. Vandaar dat u zo snel 

weer een nieuwsbrief ontvangt. 

 

Op de speelplaats is pas geleden de grindbak onder de noodtrap (overstort voor het 

regenwater) zo gemaakt dat de kiezels er niet zomaar uit kunnen. We ruimen de kiezels uit 

het gras nog op en dan worden er nieuwe ruiten geplaatst. Op last van de gemeente moeten 

we ook de grote tractorbanden opruimen omdat na schooltijd deze gebruikt worden om op het 

dak van de Microhal te klimmen. 

 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

De afgelopen 2 schooljaren heeft juffrouw Nicole gestudeerd. 

In juni wist ze al dat ze geslaagd was en vorige week heeft ze 

het diploma van master educational needs in ontvangst 

genomen. Wij zijn heel trots op haar! 

 

Er zijn dit jaar 2 leerkrachten die een studie volgen: juffrouw 

Colinda gaat naar de opleiding veranderkrachtige leerkracht en 

juffrouw Yvonne volgt de opleiding specialist jonge kind. 

 

We vinden het fijn dat zoveel leerkrachten hun 

VERANTWOORDELIJKHEID en professionaliteit pakken wat 

betreft het vergroten van hun kennis. Collega’s die een cursus 

op opleiding volgen delen de opgedane kennis met alle mensen 

van het team tijdens collegiaal leermomentje. Zo worden we 

SAMEN slimmer! 

 

 

Schoolfruit 
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om schoolfruit te krijgen. Dat betekent dat 3 dagen per 

week de leerlingen op school fruit krijgen. Dit is op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze 

dagen hoeven de kinderen zelf geen fruit mee te brengen.  

De actie loopt vanaf 12 november tot aan de meivakantie. 

Tijdens de eerste levering van het EU-Schoolfruitprogramma starten alle kinderen met het 

eten van een Nederlandse appel? Lekker!!  

 

Jaarvergadering oudervereniging 
Maandag 12 november staat de jaarvergadering van de oudervereninging op de agenda. 

Tijdens deze vergadering wordt de begroting besproken en teruggekeken naar alle 

activiteiten die mede door de OV georganiseerd zijn.  

De vergadering is voor alle ouders. Als u hier niet bij aanwezig kunt zijn, graag even 

doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

De vergadering start om 19.30 uur in de aula van de school. 
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Peuterwerk                        
Bij het peuterwerk hebben we het heerlijk naar ons zin tussen de 

bladeren, kastanjes,  pompoenen en nog veel meer wat bij de herfst 

hoort. 

We hebben al veel geknutseld en geleerd over de herfst. 

Herfstwandelingen gemaakt met de kleuters en prachtige bladeren 

gevonden voor onze herfsthoek.  

Ook hebben we samen met de kleuters een 

spelletjesochtend gehad met ouders. Wat leuk 

was dat! De kinderen mochten ook spelletjes van thuis meenemen en de 

oudste peuters die het leuk vonden speelde een spelletje bij juf Yvonne van 

de kleuterklas. In ons volgende thema Sinterklaas gaan we weer iets leuks 

organiseren SAMEN met de kleuters. Zo leren we elkaar kennen en krijgen 

de kinderen nog meer ruimte om te ontdekken en ontwikkelen.  

 

 

Sint Maarten 
Vrijdag 9 november lopen we met zelfgemaakte lampionnen door de wijk. We starten om ……… 

uur vanaf school en gaan in een mooie optocht richting Eegelshoeve. Bij Eegelshoeve zingen 

we liedjes en daar krijgen de kinderen een versnapering. Wij hopen dat veel kinderen en 

ouders meelopen.  

De organisatie van dit evenement ligt in handen bij de oudervereniging. 

 

Hercontrole fietsen 
De hercontrole van de fietsen staat gepland op woensdag 7 november. Is je fiets vorige keer 

niet goed gekeurd of had je de vorige keer je fiets niet meegenomen, zorg dan dat je 

woensdag 7 november op je fiets naar school komt. 

 

Diamantjes van de Diamant   
 De ouders die de tijd en moeite hebben genomen om te helpen tijdens de 

spelletjesochtend- en middag bij de peuters, groep 1/2 en groep 3/4. 

 Juffrouw Nicole die haar harde werken de afgelopen 2 jaar beloond zag met een mooi 

diploma. 

 

Van externen 
Zie volgende bladzijde 
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