
 

 

 

 

Jaargang 10   Nummer 9   14 december 2018 

 

Agenda 

 

Donderdag 20 december 

Vrijdag 21 december 

 

 

 

 

Maandag 24 december t/m 

vrijdag 4 januari 2019 

Maandag 7 januari 2019 

 

Vrijdag 11 januari 2019 

Zondag 20 januari 2019 

 

 

Kerstviering op school van 17.00 – 19.00 uur 

- Pyjamadag; kinderen die dat willen mogen in hun pyjama 

naar school komen.  

-De school is uit om 12.30 uur. 

- 15.00- 16.30 sportactiviteit in sporthal de Postel, er is 

geen vrijdagmiddagactiviteit in de Microhal. 

KERSTVAKANTIE 

 

1e schooldag van 2019 

Hoofdluiscontrole 

Nieuwsbrief 10 

12.00-14.00 uur open dag 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Save the Children 

Kerstviering 

Peuterwerk 

OV 

Voorleeskampioen 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 
 
 
 

 

Vanuit de Directie 
Wat is het toch leuk om in het onderwijs te werken. In de maand december helemaal met al 

die leuke feestelijke activiteiten die er zijn. 

 

Op dinsdag 4 december kregen wij allemaal een mandarijn van de burgemeester. Zij 

trakteerde iedereen omdat zij nu 1 jaar burgemeester is in Someren.  

 

De Sint bracht ons op 5 december een bezoek. Hij kwam wel met heel speciaal vervoer naar 

onze school. Hij en de pieten kwamen in een roze Hummer Limousine. Gelukkig had de sint 
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veel tijd. Hij was de hele ochtend op onze school en heeft daar alle groepen een bezoek 

gebracht.   

 

Vorige week is onze nieuwe website online gegaan. Op de website staat informatie over onze 

school voor alle ouders. Op de website komt regelmatig nieuwe info. Dus houd naast Facebook 

ook de website in de gaten.   

Neemt u eens een kijkje op www.bsdediamant.nl Wij zijn er trots op! 

 

Op 6 december hadden alle kinderen een vrije dag.  Voor de juffen was het een studiedag 

Samen met twee andere scholen van onze stichting hebben we gesproken over hoe we goed 

Nederlandse les kunnen geven aan alle kinderen. We hebben weer veel geleerd. 

 

Donderdag 20 december vieren we allemaal SAMEN Kerst op school. We komen die dag ook ’s 

avonds naar school waar we gezamenlijk in de hal de viering afsluiten. Ouders zijn bij de 

afsluiting om 18.45 uur natuurlijk van harte welkom. 

 

Vrijdag 21 december is de laatste schooldag van dit jaar. De school is dan om 12.30 uur uit en 

gaan we allemaal genieten van een welverdiende kerstvakantie.  

Wij wensen u allemaal een hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

 

Save the Children 
Op 14 december is het Save the Children’s Foute Kersttruiendag: de gelegenheid om op een 

leuke, creatieve en kerstige manier in actie te komen voor kinderen in nood. 

Wij op de Diamant willen hier ook een steentje aan bijdragen. Daarom verzamelene we lege 

statiegeldflessen, die we woensdag 19 december in gaan leveren. Het geld dat we daarvoor 

ontvangen wordt gedoneerd aan Save the Children. We helpen hierbij kinderen in 

oorlagsgebieden, zoals Syrië, Jemen en Zuid Soedan. 

Lege flessen zijn nog steeds welkom. Mocht u thuis geen lege flessen hebben en toch iets 

willen doneren dan mag u altijd uw bijdrage op school afgeven bij juf Nicole. 

Donderdagavond wordt tijdens de afsluiting van de kerstviering bekend gemaakt hoeveel we 

hebben ingezameld. Alvast bedankt voor uw hulp! 

  

http://www.bsdediamant.nl/
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Kerstviering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterwerk 
Nadat we vorige week genoten hebben van het bezoek van Sinterklaas en 

zijn pieten zijn we blij en tevreden met ons nieuwe speelgoed aan het 

spelen. Leuke nieuwe puzzels, bouwmaterialen en spelletjes om samen te 

doen. Ondertussen zijn we deze week ook weer in de 

kerstsferen gerold en knutselen we ballen voor in de 

kerstboom en maken we prachtige tekeningen. En van 

spelen en knutselen krijgen we zin in fruit....samen met de kinderen maken 

we het fruit schoon en snijden we het fruit in stukjes. Dat vinden alle 

kinderen erg leuk om te doen en ze willen ook dagelijks helpen. Wij zijn erg 



 

 

samenwerken – verantwoordelijkheid - schitteren 

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

blij met zo’n goede hulpjes. Nog een week en dan is het alweer kerstvakantie. Samen met de 

school gaan we met de peuters ook genieten van een heerlijk kerstbuffet in kerstsfeer. 

Daarna genieten van de vakantie en de feestdagen. Marloe en Jessica wensen iedereen een 

hele fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar! 

 

OV 
Vrijdag 7 december heeft de oudervereniging om half 9 weer vergaderd. U als ouder bent 

altijd welkom om hierbij te zijn als u vragen heeft of wilt kijken wat wij bespreken. De dagen 

en tijden kunt u terugvinden op de schoolkalender. We bespreken met de directie wat zij op 

de studiedag hebben geleerd en of er nog bijzonderheden zijn binnen Prodas, het 

overkoepelend orgaan waaronder de diamant valt. 

 

Afgelopen woensdag is Sinterklaas op school aangekomen in een mooie roze limousine! Dat was 

toch wat luxer dan op zijn boot. 

Hij is goed toegezongen door de kinderen en de kinderen hebben in de klas nog een dansje 

gedaan, gezongen voor hem en hij mocht meekijken naar de spelletjes die werden gespeeld. 

 

20 december mogen de kinderen 's avonds weer komen eten op school! Ze moeten zelf weer 

een hapje meenemen om te delen en de inschrijflijsten komen weer in de klas te hangen zodat 

er wat afwisseling op tafel staat. De kinderen worden om 17.00 uur verwacht en ouders 

mogen om 18.45 uur weer terugkomen voor de gezamenlijke feestelijke afsluiting op school en 

om hun kind op te halen. 

Tijdens de afsluiting mag de oudervereniging ook een verassing onthullen..... 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien! 

 

Voorleeskampioen 
De de leerlingen van groep 7 en 8 hebben voorleeskampioenschappen gehouden. Manon vd 

Weerden is de voorleeskampioen van de Diamant geworden. Zij gaat onze school bij de 

Somerense kampioenschappen vertegenwoordigen. Van harte gefeliciteerd Manon! 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen en ouders die zo mooi gezongen hebben zodat Sinterklaas de weg naar 

de Diamant goed kon vinden 

 De ouders die de school zo mooi in de kerstsfeer gebracht hebben 

 De lieve kinderen die uit hun eigen spaarpot geld doneren voor het goede doel!! 

 Iedereen voor het verzamelen van zoveel lege flessen 
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Van externen 
 Flyer: Sportmiddag 

 Flyers: Bibliotheek Someren 
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