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Agenda  

 

Maandag 10 februari-vrijdag 14 februari 

Dinsdag 11 februari 

 

Woensdag 12 februari 

Vrijdag 14 februari 

Vrijdag 21 februari 

Maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 

Maandag 2 maart 

Vrijdag 6 maart 

 

Rapportgesprekken 

Voorleeswedstrijd groep 7-8 naar de 

Ruchte 

Hal versieren voor carnaval 8.30 uur 

Prins-, prinsesverkiezing 8.30-9.00 uur 

Carnavalsviering school om 12.30 uur uit 

CARNAVALSVAKANTIE 

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ 
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Vanuit de directie 
Open dag 

Zondag 19 januari hebben we veel mensen mogen begroeten tijdens onze open dag. 

Leerlingen hebben tijdens deze dag goed kunnen laten zien hoe wij op school werken en 

spelen. Ook Korein Peuterwerk, de Tienergroep en Erik van Lokaal Muziekles hebben 

laten zien wat zij allemaal doen. 

 

Mocht u nu iemand kennen met een kleuter die nog niet aangemeld is, laat ze dan 

contact opnemen met Marioleine per telefoon of via marioleine.vangeel@prodas.nl 

mailto:marioleine.vangeel@prodas.nl


samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

 

Rapporten  

Gisteren hebben de kinderen van groep 1-2, 5-6 en 7-8 het rapport mee naar huis 

gekregen. Kijk en bespreek het samen met uw kind. 

 

Rapportgesprekken 

In de week van 10 februari worden alle kinderen van groep 1-2, 5-6 en 7-8 met hun 

ouders uitgenodigd om samen hun vorderingen te bespreken. In deze gesprekken kijken 

we terug op de afgelopen periode, hoe is het gegaan en kijken we vooruit naar de 

volgende periode, hoe gaan we verder.   

 

Carnavalsvakantie 

Vrijdag 21 februari vieren wij SAMEN carnaval. Verderop in de nieuwsbrief staat wat 

we op deze dag gaan doen. Om 12.30 uur is de school uit. 

We gaan dan lekker genieten van de carnavalsvakantie. Maandag 2 maart hebben de 

kinderen ook nog een vrije dag, wij als team hebben die dag een studiedag. 

 

Ophalen kinderen 

Wij vinden het fijn dat zoveel kinderen na schooltijd opgehaald worden. Om het 

overzichtelijk te houden zouden wij het heel fijn vinden als jullie als ouders op de 

speelplaats wachten. Nu staan sommige mensen buiten de poort en dan zien de kinderen 

en de leerkrachten niet goed wie er al is. Vertel het ook even aan de opa’s, oma’s of 

andere bekenden die uw kind op komt halen. Zo maken we het samen veilig en 

overzichtelijk voor iedereen.  

Ouderbijdrage 
Onze oudervereniging organiseert in samenspraak met de school veel activiteiten. Ook 

zorgen zij dat de snoeppotten op school gevuld zijn zodat uw kind als het jarig is daaruit 

kan trakteren. Om dit alles mogelijk te maken vragen zij een vrijwillige ouderbijdrage 

van € 15.00 per leerling.   

 

Gelukkig hebben veel ouders de bijdrage al betaald. Het is fijn als u dat nog niet gedaan 

heeft, het zo snel mogelijk te regelen.  

Helaas moeten we anders sommige activiteiten schrappen. 

 

De ouderbijdrage van € 15.00 per leerling kunt u overmaken op 

bankrekeningnummer: NL78ABNA0490840205 t.n.v. oudervereniging de Diamant.  

Wilt u daarbij de naam/namen van u kind(eren) en groep vermelden.  

Of als u liever contant betaald of vragen hierover heeft, loop dan even binnen bij 

Marioleine. 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

 

Carnaval 
Volgende week vrijdag, 14 februari, zal bekend worden wie de nieuwe prins(es) van de 

Diamant wordt en met carnaval 2020 voorop zal lopen. Dirkje, Jayceley, Muna en Piotr 

hebben zich kandidaat gesteld en gaan zich volgende week promoten in de klassen. 

Woensdag  zullen de leerlingen op school gaan stemmen op de prins(es). De uitroeping 14 

februari is van 08.30 tot 09.00 uur in de hal en wij nodigen ouders en belangstellende 

uit om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Vrijdag 21 februari is de carnavalsviering. De kinderen en de juffen komen in hun 

mooiste carnavalspak naar school. Wij starten  gezamenlijk in de hal met een woordje 

van onze nieuwe prins(es). Daarna gaan wij ons klaarmaken voor de Diamant-optocht. 

Deze zal om 09.11 uur van start gaan en tot ongeveer 10.00 uur duren. De optocht zal 

door de volgende straten komen: Nooderlaan, Noorderplein, Klokhuisstraat, 

Hoepelakkerstraat en de Avennelaan.  

Wij zijn nog op zoek naar ouders die tijdens de optocht kunnen helpen bij de groepen en 

als verkeersbrigadier het verkeer in de gaten willen houden. U kunt zich melden bij 

juffrouw Mieke. Wij hopen dat er ook veel ouders en belangstellende komen kijken naar 

onze optocht.  

Na de optocht is er nog een programma op school met CV Pompers. Jeugdprinses Anouk 

en markies Emma zullen dan een bezoekje brengen aan onze school. 

Om 12.30 uur is de school uit en begint de carnavalsvakantie.  

 

Woensdag 12 februari om 08.30 uur wordt de school versierd voor Carnaval. Heb je zin 

om te komen helpen? Vrijdag 21 februari wordt alles opgeruimd om 12.15 uur. Ook dan 

kunnen we je hulp hard gebruiken. Hopelijk zien we je dan! 

 

MR 
Dinsdag 21 januari heeft de MR weer een vergadering gehad. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn verschillende zaken zoals het verloop van de Open Dag, het professioneel statuut 

van de school, het Arbo jaarplan en oriëntatie op een nieuwe methode voor rekenen 

besproken.  

Vindt u het interessant om een keer te komen luisteren, bent u van harte welkom. De 

volgende vergadering is op dinsdag 24 maart 19.30 tot 21.00 uur. 

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle leerkrachten die op de Open Dag zo trots stonden te SCHITTEREN 

 Juffrouw Martine die zo’n mooi bord gemaakt heeft voor in onze personeelskamer 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

 De leerlingen van de peuters en groep 1-2 die samen een heus restaurant in school 

hadden. Ze hebben gekookt als koks en de bestelling opgenomen als obers! 

 

Van externen 
 In de bijlage uitnodiging van Samenwerkingsverband over avonden over Autisme  

 

 


