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Vanuit de directie 
 

Maandag 4 januari was een rare dag. De vakantie voorbij, maar helaas niet fysiek naar 

school. Thuisonderwijs werd gestart. Alle materialen had iedereen al voor de vakantie 

opgehaald en gelukkig hebben we al heel wat geleerd tijdens de vorig sluiting en 

konden de online lessen ook snel van start gaan.  

Voor kinderen die na de kerstvakantie zouden starten op onze school is het een heel 

gek begin van hun schoolcarrière op de Diamant. Een groot compliment voor deze 

kinderen die ondanks alles goed gestart zijn op onze school.  

 

Alle groepen zijn gelukkig goed gestart met het thuisonderwijs, de leerkrachten zien en 

spreken de kinderen dagelijks, super fijn. 

We zijn ook blij met de feedback die we van u krijgen daarmee kunnen we waar nodig 

aanpassingen doen en de puntjes op de i zetten. 

 

Gelukkig horen we dat de planning waarmee de kinderen werken als prettig en 

praktisch wordt ervaren, natuurlijk blijft het passen en meten en mocht u ergens tegen 

aan lopen, meldt dat bij de betreffende leerkracht en dan is er vaak snel een oplossing 

gevonden. 

 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

We merken intern dat naarmate de dagen verstrijken we steeds handiger worden in 

het online lessen geven, contacten onderhouden, chatten met de kinderen, 

voorbereiden en ga zo maar door.  

Dat is fijn om te merken.  

Een jaar geleden hadden we allemaal nog nooit professioneel met Teams gewerkt en 

nu geven we online lessen alsof we het al jaren doen.  

Een leven lang leren, dat geldt natuurlijk ook voor onderwijsprofessionals! 

Als team plannen we vergaderingen plenair via Teams, zo houden we elkaar goed op 

de hoogte. En de school zo goed mogelijk draaiende. 

 

Voor u als ouders is het een hele verandering de kinderen de hele dag thuis, zelf alles 

in goed banen leiden en houden. Dat vergt veel organisatie om naast de kinderen 

begeleiden ook nog je eigen werk te “moeten “doen.  

We zijn ons daar zeer van bewust en hebben veel bewondering voor u dat u alle ballen 

in de lucht weet te houden. 

 

Ben flexibel en durf nu de kinderen thuis zijn ook juist de eigen omgeving te gebruiken 

als bijdrage aan het leren probeer gerust eens wat uit wat past binnen uw gezin. 

Het blijft belangrijk thuis tijd te nemen om samen te relaxen, zoek een goede balans 

met elkaar die werkt binnen het eigen gezin, zeker omdat we (nog) niet weten hoelang 

dit alles gaat duren en het voor iedereen wel fijn moet kunnen blijven. 

Nogmaals petje af. 

 

Mocht u ergens tegen aan lopen of ergens mee zitten neem dan gerust contact op met 

de leerkracht van uw kind. Natuurlijk kunt u ook altijd iemand van het MT 

(management team) benaderen, Inge of Marioleine. Samen lossen we het dan wel op. 

Voorlopig zitten we nog minimaal nog een week in lockdown.  

We gaan door op de ingeslagen weg en maken er samen het beste van. 

 

Afscheid Meester Jerom 

Meester Jerom start op 1 februari met zijn opleiding om politieagent te worden. Hij 

komt daarom niet meer op de dinsdagen en woensdagen werken op de Diamant. We 

zullen met alle klassen afscheid van hem nemen.  

Mochten we 25 januari weer open zijn fysiek en anders digitaal. 

We willen Jerom heel erg bedanken voor zijn inzet op de Diamant en hem heel veel 

succes wensen met zijn nieuwe baan en opleiding! 

We weten op dit moment nog niet wie de vacature die nu vrij komt in gaat vullen. 

Zodra we daar meer over weten stellen wij u daarvan op de hoogte. 

 

Carnaval 
 

Mochten we voor Carnaval weer open zijn, is er op Prodas niveau besloten dat er geen 

gezamenlijk vieringen worden gehouden op de scholen. Dus helaas geen hossen, 

dansen en zingen in de aula. 

Uiteraard mag iedereen wel verkleed naar school komen. 

Natuurlijk gaan we dan kijken wat nog mogelijk is op school om er toch een gezellige 

dag van te maken. De werkgroep carnaval is hier al druk mee bezig. 

Het precieze programma volgt.  
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Online thuisonderwijs in de praktijk 
 

 

Ondertussen zit de tweede week online 

thuisonderwijs er alweer op. En wat 

zijn wij als leerkrachten enorm trots! 

Geweldig om te zien hoe snel we met 

elkaar geschakeld hebben en het 

onderwijs online doorgaat. 

Er ontstaan allerlei creatieve ideeën, 

zoals het maken van filmpjes, vlogs of 

foto’s.  

Leerlingen maken in de woonkamer, de 

keuken of de slaapkamer een werkplek 

voor zichzelf. Hiernaast enkele 

praktijkvoorbeelden uit groep 7/8.  

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast een leuke collage van de opdracht 

tijdens de dagafsluiting van groep 3/4/ De 

opdracht was om met zoveel mogelijk spullen 

op de foto te gaan van dezelfde kleur. En dat is 

geen enkel probleem voor onze kinderen zoals 

je kunt zien. Nogmaals complimenten voor alle 

leerlingen en ouders. Ga zo door!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een aantal opdrachten die de kinderen van groep 1-2 hebben gemaakt. Met 

de kinderen van groep 2 hebben wij iedere dag een momentje in Teams, daarna 

krijgen zij een opdracht om de geleerde stof te verwerken. 
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Groep 1 is er twee keer in de week, ook zij maken na het gesprek in Teams een 

opdracht.  

De opdrachten gaan bijvoorbeeld over kleuren, vormen, bewegen, getallen en letters. 

Het is erg knap hoe goed de kinderen de lessen kunnen volgen via Teams. Ook fijn om 

gewoon even gezellig te kletsen over hoe het met iedereen gaat. 

 

 

 
Weekafsluiting groep 5/6. Iedereen mocht zijn lievelingsknuffel laten zien. Fijn om toch 

even samen te zijn en te kletsen.  

 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
 

We willen om goed in te kunnen schatten hoeveel klassen we gaan maken in het 

nieuwe schooljaar alle kinderen die 4 jaar worden in schooljaar 2021-2022 in beeld 

hebben. 

 

Dat betekent in de praktijk dat alle kinderen die voor augustus 2018 geboren zijn (ofwel 

kinderen die uiterlijk juli 2022 4 jaar worden), aangemeld kunnen worden. Ook 

kinderen die later geboren zijn kunt u aanmelden. 

De aanmelding wordt officieel als uw kind 3 jaar is. Daarvoor betreft het een 

vooraanmelding. 

 

Helaas kan de open dag niet doorgaan op de gebruikelijke manier. 

We kunnen u niet lijfelijk op school ontvangen maar willen wel de mogelijkheid bieden 

om via Teams of telefonisch in gesprek te gaan met u. 
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Indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid kunt u zich hiervoor via een e-mail 

aanmelden bij Marioleine van Geel (marioleine.vangeel@prodas.nl). 

 

Meer informatie en de aanmeldformulieren kunt u vinden op de website of er kan een 

inschrijfpakketje op school opgehaald worden.  

Het ophalen van het inschrijfpakketje kunt u doen na contact met Marioleine omdat we 

nu niet alle dagen op school zijn. 

 

Mocht u kinderen uit de buurt kennen die binnenkort 4 jaar worden wilt u dan deze 

informatie met hen delen?  

 

Prodas 
 

In het begin van dit schooljaar heeft de huidige bestuurder van Prodas, Jacqueline 

Ketelaar aangegeven een andere balans in haar leven te willen wat betreft werk. We 

zijn toen, met succes, een nieuwe bestuurder gaan werven.  

Per 1 maart aanstaande treedt Mischa Kleukers als nieuwe bestuurder in dienst van 

Prodas. De afgelopen jaren heeft hij ruime ervaring opgedaan in het publieke sociaal 

maatschappelijke domein en, vanuit meerdere toezichthoudende rollen, in het primair 

onderwijs.  

Jacqueline Ketelaar neemt op 1 april afscheid van Prodas. 

Op onze website kunt u hier meer over lezen. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 

 Alle ouders die er een extra taak als juffrouw of meester bij krijgen en dit super 

goed doen!  

 Alle kinderen die zo goed hun best doen om thuis de lessen te volgen. 

 Alle juffen die al die lessen online verzorgen en contact houden met de 

kinderen.  

 

Van externe partij(en) 
Op de volgende pagina vindt u de flyer van sportstuif. 

https://www.bsdediamant.nl/nieuwe-leerling/
https://www.bsdediamant.nl/


samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

 
 

 

 


