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Vanuit de directie
Studiedag
Volgende week woensdag hebben we met alle personeelsleden van Prodas een
studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. Voor ons als team een online-dag die in het
teken staat van internationalisering. Geert Simons van Brainport geeft uitleg over
internationalisering in het onderwijs en in onze regio. Omdat wij aspirant Brainport
school zijn, sluit deze studiedag goed aan bij onze schoolontwikkeling.
Vragenlijst
Maandag stuur ik u een link toe naar een vragenlijst toe over internationalisering
binnen de gemeente Someren. Ik wil u vragen om deze in te vullen.
Tevredenheidsonderzoeken
We doen nog een keer een beroep op u.

samen – verantwoordelijkheid – schitteren

Vanaf 6 april worden er op alle scholen van Prodas tevredenheidsmetingen afgenomen
door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Er vinden 3 metingen plaats, voor ouders,
voor leerlingen en voor de medewerkers.
Op onze school vindt het onderzoek plaats onder alle ouder en de leerlingen van groep
6, 7 en 8. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat u en de kinderen
van onze school vinden. De uitkomsten kunnen we gebruiken om eventuele
verbeteringen toe te passen. Zodra we de resultaten van DUO Onderwijsonderzoek &
Advies hebben ontvangen, publiceren wij deze in de nieuwsbrief.
Afmelden:
In de brief in de bijlage kunt u meer lezen over het onderzoek, de privacy en hoe u uw
kind kunt afmelden om deel te nemen aan het onderzoek.
In de volgende nieuwsbrief geven wij u meer informatie over het invullen van de
vragenlijst, die u via e-mail ontvangt van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.
Personeel
Onze administratie wordt altijd gedaan door Shirley. Shirley heeft uitbreiding van haar
uren gehad op Prodasscholen in Deurne. Dat is voor haar een thuiswedstrijd. Al haar
bestaande uren aanhouden vond ze iets teveel van het goede.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe administratieve kracht. Vanaf half
april komt Hannie van den Berk op onze school werken als administratieve kracht. Tot
die tijd blijft Shirley gelukkig bij ons op school haar werkzaamheden verrichten. We
wensen Shirley heel veel succes met haar nieuwe uitdaging in Deurne. We zullen haar
warmte en belangstelling gaan missen.
Herinnering afspraak honden op het schoolplein
Sommige kinderen zijn allergisch voor honden of zijn er bang voor. Vandaar dat we u
willen vragen om de hond aangelijnd en buiten het hek te houden. Alvast bedankt voor
uw begrip!
Advisering
Alle kinderen van groep 8 hebben hun definitief schooladvies ontvangen. De leerlingen
kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het vervolgonderwijs. We zijn blij dat we samen
met leerlingen en ouders tot een goed advies zijn gekomen.

Toetsen van het leerlingvolgsysteem
Alle basisscholen moeten nauwkeurig de ontwikkeling van alle leerlingen volgen. Dit
jaar zijn we gestart met een ander systeem om onze leerlingen goed te kunnen volgen.
Het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS)!
Het IEP LVS heeft naast taal en rekenen ook aandacht voor andere vaardigheden, denk
daarbij aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan wat
interesseert een kind, waar wordt hij/zij vrolijk van? Ook deze factoren zijn belangrijk
voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen.

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten voor hoofd hard en handen. Zo krijgen
wij een beeld van wat uw kind weet, maakt, en hoe uw kind zich voelt.
De afgelopen 2 weken hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 de IEP toetsen van het
leerlingvolgsysteem gemaakt. Nu zijn we aan het kijken waar iedereen staat en wat de
volgende stap is die we moeten zetten. In het rapport, dat uw kind donderdag 1 april
mee naar huis krijgt, komen de scores van de IEP en tijdens de ouderavond wordt het
rapport samen met u en uw kind besproken.

De nationale voorleeswedstrijd 2021
Vrijdag 26 februari was de regionale ronde van de
nationale voorleeswedstrijd. In de klas hebben
we voorrondes gehouden. Na enkele spannende
voorlezers en een goed beraad van de jury kwam
HODA naar voren als onze schoolkampioen. Dit
betekent dat ze ons mocht vertegenwoordigen in
de regionale ronde. In deze ronde streden 7
schoolkampionen uit de gemeente Someren
tegen elkaar. Dit jaar digitaal. Alle kampioenen
hadden vooraf een filmpje gemaakt. De jury had
alle filmpjes bekeken en een winnaar van de
gemeente Someren uitgeroepen. Helaas was dit
niet Hoda. Maar ze had het super goed gedaan en
wij zijn enorm trots op haar!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Britt Sanders. Ik kom uit Asten. Ik ben
tweedejaars student op hogeschool de Kempel in
Helmond. Ik ben 20 jaar oud. Voordat ik op de Kempel
begon zat ik op het Varendonck in Asten. Tot het einde
van dit schooljaar loop ik stage bij juffrouw Yvonne.
Voortaan loop ik elke dinsdag stage, maar soms ook een
hele week. Twee weken geleden hebben de kinderen al
kennis met mij gemaakt tijdens een kennismakingsspel.
Ondertussen heb ik ook al een aantal lessen gegeven aan
de kinderen. Ik heb veel zin om met de kinderen aan de
slag te gaan zodat we van elkaar kunnen leren en dat ik
veel ervaring op kan doen.

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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Groep 5-6 scoort een boek
Groep 5/6 doet mee met de actie Scoor een boek.
Een actie vanuit de bibliotheek, om
kinderen te stimuleren meer te lezen.
De actie is in samenwerking met de
bibliotheek, Helmond Sport en Leef!.
We hebben al veel boeken gelezen en
verschillenden boekenelftalen
gemaakt. In een elftal zetten we iedere
keer 11 boeken die wij super leuk
vinden om te lezen. Hierdoor kunnen
de kinderen makkelijk een leuk boek
uitzoeken. Thuis mogen de kinderen
ook lezen voor de actie.
Lezen is goed voor iedereen, het helpt
onder andere de woordenschat en
spelling te verbeteren. Stimuleer uw
kind daarom ook om thuis te lezen.
Voor de actie kunnen we ook punten
krijgen als er wordt meegedaan met
de thuiseditie via www.scoorthuis.nl.
Om hieraan mee te doen is de
volgende klascode nodig: 41@ewj4
Verder organiseert de bibliotheek op 3,
10, 17, 24 en 31 maart om 15.00 uur
onlineactiviteiten voor kinderen. Ze
gaan sporten, spellen spelen en de
leukste boeken scoren. De
uitzendingen zijn live en gratis te
volgen via www.youtube.com/bieblab
Van tevoren is er een leuke warming-up. Van 14.30 uur tot 14.45 uur leest een bekende
voetballer van Helmond Sport voor uit de leukste en populairste (voetbal)boeken. De
kinderen kunnen zich gratis aanmelden
via: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek

Diamantjes van de Diamant
Alle kinderen die zo hard gewerkt hebben aan hun toetsen!
Iedereen die weer zo enthousiast mee heeft gedaan met de techniekdag! Wat
hebben we mooie dingen ontdekt.

Van externe partij(en)
Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl
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• LEEF! → flyer leefdag!
Op woensdag 17 maart is er voor alle Prodas scholen een studiedag. Op deze dag organiseren wij
vanuit Leef! in samenwerking met verenigingen clinics.
Zie hieronder de flyer van de leefdag. De inschrijvingen lopen via de website
van www.leefsomeren.nl. Hopelijk zien we veel kinderen tijdens de clinics van de verenigingen!

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

