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Agenda 

Dinsdag 4 december 

Woensdag 5 decmeber 

Donderdag 6 december 

Vrijdag 7 december 

Donderdag 20 december 
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vrijdag 4 januari 2019 

 

Traktatie burgemeester 
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Studiedag team ALLE leerlingen zijn vrij 
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School om 12.30 uur uit 
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Vanuit de Directie 
Wat is het in deze bijzondere tijd toch fijn om op een school te werken. Afgelopen week 

waren de leerlingen helemaal enthousiast over het leesplankje dat bij groep 1 t/m 4 werd 

gevonden. Eindelijk wisten we waar de pietenplaatjes voor waren. 

 

Op 4 december viert Mevrouw Blok haar eerste verjaardag als burgemeester van Someren. 

Omdat ze in de gemeente zo hartelijk ontvangen is, wil ze dit feest niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Zij heeft dit jaar al veel kinderen uit Someren ontmoet bij diverse activiteiten. 

Ze vindt de reacties van kinderen ontwapenend en dat geeft haar mooie momenten. Als dank 

voor al die mooie momenten wil ze graag alle kinderen in Someren trakteren. Dit gebeurt op 

dinsdag 4 december.  

 

Omdat de accommodatie waar we dit schooljaar met de hele school naar toe gaan tijdens 

onze schoolreis niet open is op 28 juni, hebben we samen met de OV besloten de datum te 

verzetten naar donderdag 27 juni 2019 

 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

Afgelopen woensdag hebben we weer allemaal kunnen genieten van een SCHITTEREND Open 

Podium. We hadden 2 super presentatrices, Shehed en Jayceley. Alle groepen hadden een 

optreden, soms de hele groep, soms enkele kinderen uit een groep. Wat is het dan toch fijn 

dat er  zoveel publiek komt kijken.   

 

Komende woensdag hebben we heel bijzonder bezoek op onze school. Sinterklaas en zijn 

pieten bezoeken onze school. De kinderen starten in de eigen groep. Daarna gaan ze 

Sinterklaas “binnen te halen”. 

U bent van harte uitgenodigd om samen met de kinderen aan de voorkant van de school 

Sinterklaas te verwelkomen. 

 

Wij wensen u een hele fijne pakjesavond! 

 

Voorstellingen 
Groep 7 en 8 heeft donderdag 22 november een schitterende voorstelling gehad in het 

muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Vooraf aan de voorstelling zijn er in de klas al 

activiteiten geweest zodat de kinderen goed voorbereid waren.  

We bedanken nog de “vrienden van CUVOSO” voor het sponsoren van de bus, zo konden wij 

mooi allemaal samen naar Eindhoven. 

 

Groep 5 en 6 hadden ook een mooie voorstelling in de Ruchte in Someren. Zij hebben genoten 

van de voorstelling “Alice” van dansgroep De Stilte.  

 

Peuterswerk 
Wat een leuke tijd is dat toch met Sinterklaas. In de groep 

knutselen we volop in het thema en spelen we in onze bakkerij. In 

onze bakkerij bakken we pepernoten, verpakken we ze mooi en 

verkopen we ze in de winkel. We hebben mooie bakkersmutsen 

gemaakt zodat we echte bakkers zijn. 

Vorige week hebben we gezellig geknutseld met de ouders van het 

peuterwerk. Samen kletsen en elkaar 

beter leren kennen onder het genot van 

koffie/thee en iets lekkers. Bedankt 

ouders die er waren voor de 

gezelligheid! 

Ook doen we dit thema weer gezellige activiteiten samen met de 

kleuters waaronder pietengym, Sinterklaasjournaal kijken en 

liedjes zingen bij Egelshoeve.  

En er is nog iets leuks....Sinterklaas komt op woensdagochtend 5 

december ook een bezoekje brengen aan de peuters. Wat boffen 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

we! 

We wensen iedereen een hele fijne Sinterklaas. 

 

MR 
Dinsdag 20 november heeft de MR weer vergaderd. We hebben gesproken over 

ontwikkelingen waar het team mee bezig is en dat daardoor de leerlingen een actievere rol 

nemen in hun eigen leren. Ook is het jaarplan en het jaarverslag van school doorgenomen. De 

aanpassingen op de conceptbegroting zijn toegelicht door de directie. We hebben de 

gezamenlijke aanpak voor de Open Dag met de Tri@ngelscholen doorgenomen.  

De volgende vergadering van de MR is dinsdag 22 januari om 20.00 uur op de Diamant. U bent 

van harte welkom om als toehoorder de vergadering bij te wonen. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 De kinderen van groep 7-8 die zich zo goed deelgenomen hebben aan de voorstelling in 

het muziekgebouw in Eindhoven 

 De kinderen van groep 5-6 die heel goed luisterden tijdens de voorstelling van 

dansgroep De Stilte 

 Onze kleuters die tijdens Pietengym heel goed de peuters hebben geholpen 

 Al die ouders, opa’s, oma’s  en andere belangstellenden tijdens ons Open Podium 

 

 

 
 


