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Agenda  

 

Dinadag 10 maart 

Dinsdag 17 maart  

Woensdag 18 maart 

Vrijdag 20 maart  

Dinsdag 24 maart 

Woensdag 25 maart 

Vrijdag 27 maart  

 

Techniekdag  

CorePower groep 8  

Prodas studiedag alle KINDEREN VRIJ 

Dode hoek project 

CorePower groep 8  

Rekendag 

Open Podium start 13.30 uur 
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Vanuit de directie 
 

Carnaval op school met Prinses Muna, adjudant Dirkje en de raad van Elf 

Vrijdag voor de vakantie hebben met de hele school gezellig carnaval gevierd. De 

optocht door de wijk was super leuk. In de buurt hadden veel bewoners de ballonnen 

opgehangen die we rond gebracht hadden en er kwamen veel  mensen kijken naar onze 

mooie creaties. Terug op school stond de ranja en de chips al klaar en konden alle 

kinderen daar van genieten terwijl de aanwezige ouders genoten van een koppie 

koffie/thee. Na de pauze kregen we bezoek van de Pompers met onze eigen 

jeugdprinses Anouk en markies Emma. Er werden over en weer onderscheidingen 

uitgereikt en natuurlijk gehost. Al bij al een super leuke dag voor iedereen.  



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

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

 

Studiedag 

Afgelopen maandag hebben wij met het team een studiedag gehad. De kinderen mochten 

daarom nog een dag langer thuis blijven. Tijdens de studiedag hebben we het gehad over 

de motoriek en het schrijfonderwijs. Nu weten we allemaal weer hoe belangrijk het 

goed leren schrijven is. Ook hebben we onze plannen van dit schooljaar samen 

geëvalueerd en weten we wat we nog moeten doen. Daarnaast hebben we ook al vooruit 

gekeken naar volgend schooljaar. Hoe gaan we de groepen verdelen, waar gaan we extra 

op inzetten. Natuurlijk bespreken we tijdens zo’n dag ook altijd actuele zaken.  

 

Coronavirus 

Hier wordt in de media veel over gesproken. Tijdens de studiedag hebben we besproken 

waar wij als team extra op gaan letten. We geven de kinderen geen hand in de ochtend. 

Ieder leerkracht kijkt zelf hoe zij haar kinderen begroet. Ook gebruiken we geen 

bekers meer in de klas. De kinderen vanaf groep 3 mogen een flesje meenemen als ze 

vaker water willen drinken. Zij kunnen het flesje op hun tafel zetten. Bij de kleuters 

gebruiken we wegwerpbekers. Verder letten we extra op het handen wassen en zorgen 

we ervoor dat alle kinderen voor het eten hun handen gewassen hebben.  

Daarnaast houden wij de website ven het RIVM en de GGD in de gaten en volgen wij de 

richtlijnen die zij aangeven. 

 

Herinnering 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.  

 

Herinnering Ouderbijdrage 

Gelukkig hebben veel mensen de bijdrage al betaald. Bent u er nog niet aan toegekomen 

dan zou het fijn zijn als u het snel regelt. Anders kunnen we helaas sommige activiteiten 

niet door laten gaan.  

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. 
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Aanmelden voorgezetonderwijs voor groep 8 
Vanaf volgende week start de aanmelding van het voortgezet onderwijs. Dat is voor 

iedere school anders. Op de website van de school kunt u vinden hoe het op die 

specifieke school geregeld is. Heeft u hierover vragen, kunt u even binnen lopen bij 

Colinda.  

 

Diamantjes van de Diamant 
 Brigitte, de mama van Jason, die weer zulke mooie onderscheidingen gemaakt heeft 

zodat prinses Muna tijdens de carnavalsviering haar onderscheidingen kon uitdelen. 

 Prinses Muna, Adjudant Dirkje, Raad van Elf Piotr, Badr, Sabrina, Norayla, Merijn, 

Milagros, Yosan, Morris, Djuno, Emma, Lisz die samen met alle kinderen de carnaval 

tot een succes gemaakt hebben. 

 

 

Van externen 
 Info van Muziekvereniging Somerens Lust 

 Info Stichting Jeugdcomité Someren: Zeskamp  

 Flyer LEEFDAG 18 maart 

 

 

‘Op reis met Sier en Ruutnova’, een 1001 nacht verhaal. 

 

Laat je meenemen door Sier en Ruutnova… Want draai het maar eens om, wie wil er geen 

reis en avontuur meemaken? Deze familievoorstelling van muziekvereniging Somerens 

Lust is een Story Telling: een prachtig verhaal geschreven en vertelt door Anneke 

Schröder & Han Bosman. Zij zullen hun reizen en avonturen met je delen gebaseerd op 

de vertellingen van 1001 nacht. Kom en maak kennis met de belevenissen van de twee 

koningskinderen prinses Boedoer en prins Kamar! Laat je betoveren door de muziek 

vertolkt door het Harmonieorkest. 

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een instrumentenbazaar. Kom kijken, luisteren, 

proberen en ontdekken! Welk muzikaal avontuur wil jij beleven bij Muziekvereniging 

Somerens Lust? Word jij de prinses op de klarinet of de koning van het slagwerk? 

Dit unieke, muzikale familieavontuur is op zondag 29 maart in De Ruchte. De 

instrumentenbazaar is gratis toegankelijk vanaf 13.00 uur. De muzikale voorstelling 

begint om 15.00 uur. Tickets voor de voorstelling à 7,50 euro zijn verkrijgbaar via 

www.deruchte.nl 
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Tijdens de komende meivakantie organiseert Stichting Jeugdcomité Someren weer 

het jaarlijkse zeskamp. Dit jaar in het thema ‘Jungle’. 

  

Zeskamp 2020 

Op zondag 3 mei 2020 staat het jaarlijkse Zeskamp weer op het programma. In het 

thema Jungle strijden onderbouw en bovenbouw van de Somerense basisscholen om de 

felbegeerde wisseltrofee. Zeskamp vindt plaats op het terrein van ’t Jaspersport. 

Van 17 t/m 21 maart kun je je met je team digitaal inschrijven 

via www.jeugdcomite.nl.  Inschrijven kost €5,00 per deelnemer. 

Wij vragen ieder team om 2 coaches en 1 spelbegeleider in te schrijven. Als 

spelbegeleider kun je bij het inschrijven kiezen welk dagdeel je bij een spel wilt staan. 

Verzin een gave groepsnaam en meld je aan! Let wel op: er is een maximaal aantal 

deelnemers, dus schrijf je op tijd in! 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.jeugdcomite.nl. 

Tot 3 mei! 

 

http://www.jeugdcomite.nl/
http://www.jeugdcomite.nl/
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