25 augustus 2016

Vrijdag 26 augustus
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
Vrijdag 2 september
Let op! Dinsdag 6 september bent u allemaal van harte uitgenodigd om tussen 18.30 – 19.30 uur met uw kind in de
klas te kijken van uw kind. Uw kind kan dan laten zien waar het zit in de klas en u meer vertellen over de groep.
De leerkrachten zullen aanwezig zijn voor vragen over de dagelijkse gang van zaken in de groep.
Op 12 september is er een continuerooster.

1 september
2 september

Locatie Noord:
26 augustus
2 september

: Riva den Hertog
: Mitch van der Steegt
: Daya Wijman

9 jaar
7 jaar
8 jaar

groep Z6
groep Z4
groep N5

: ouders van Maud van Mastwijk
: ouders van Julian Bos

Beste ouders,
Op beide locaties is iedereen weer flink aan de slag. Toch altijd bijzonder, die eerste schooldag.
In de vakantie zijn we ook gemigreerd wat ICT betreft. Dat veroorzaakte dat de computers van de leerkrachten niet
direct goed werkte, maar de meeste problemen zijn inmiddels opgelost. Wat zijn we afhankelijk geworden van de
techniek.

Digimant is de wekelijkse
nieuwsbrief van Daltonschool
De Diamant en is bestemd
voor ouders, medewerkers en
relaties van onze school.
Inleveren kopij voor woensdag
19.00 uur via de mail:
administratie@dediamant.eu

Voor u ziet u de eerste uitgave van Digimant. Deze nieuwsbrief voor ouders,
leerkrachten en relaties zal iedere week verschijnen en per mail aan u worden
toegezonden.
Soms hebben wij veel te melden, soms wat minder. Niet iedere week zullen
alle leerkrachten iets in Digimant schrijven. We zullen ons beperken tot wat
echt noodzakelijk is. Dat kan een bericht zijn over het lesprogramma, maar ook
over iets totaal anders. Die verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht.
Berichten van externen verzenden wij aan u via een twee mailbericht.

Adresgegevens:
Locatie Noord:
St. Janstraat 21-23,
2435 WX Zevenhoven.
Telefoon: 0172-53 82 37

Op locatie Zuid zijn de kinderen gecontroleerd op luizen. Iedereen is schoon.
Prima, laten we het zo houden.

Locatie Zuid:
Vrijenhoek 29-31,
2435 XV Zevenhoven.
Telefoon: 0172 - 53 84 66

Het is allemaal even wennen, maar ik merk dat ik ook op Zuid hartelijk welkom
ben. Als u ergens mee zit, hoop ik dat u mij weet te vinden. Ik ga mijn draai
wel vinden!
Wie mij wil bereiken: info@dediamant.eu.
U kunt uiteraard ook naar school bellen, of naar mijn mobiel (06-36565365).
Gewoon bij mij binnenlopen mag ook.
Als het niet uitkomt maken we een afspraak.

Website: www.dediamant.eu,
mail: info@dediamant.eu

In de vakantie is op beide locaties nogal wat werk verzet aan de tuinen en het
verwijderen van onkruid. Ik dank u daar hartelijk voor!

Ik heb een kleine wijziging aangebracht in de tijden dat ik op de locaties ben.
Maandagochtend locatie Zuid, Maandagmiddag Noord
Dinsdagochtend Noord, Dinsdagmiddag Zuid
Woensdagochtend Noord, middag Zuid
Donderdag eigenlijk geen werkdag
Vrijdagochtend Zuid, Vrijdagmiddag Noord
Soms loopt de invulling anders omdat er ook buiten school nogal wat vergaderingen zijn. De leerkrachten zijn altijd
op de hoogte gesteld over waar ik zit.
Als ik afwezig ben is Marianne op noord aanspreekpunt. Anke is dat op zuid.
Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp

Noord:
Fijn om alle kleuters na de vakantie weer te zien, we hopen dat iedereen een
goede vakantie heeft gehad.
Thema
Het thema waar we de komende week over gaan werken is “Dit ben ik”.
Letter van de week
De letter van de week is de i.

Welkom
Boaz de Groot en Gijs van Eck welkom in groep 1 /2 a en
Sijmen Slingerland en Isa Schiebroek welkom in groep 1 /2 b.
Wij wensen jullie een fijne tijd op De Diamant.

De vakantie zit erop. We zijn weer van start gegaan.
We kunnen de letter m en r al lezen en schrijven. De eerste lessen in het rekenschrift zijn gemaakt. We zijn op de
fiets naar de gym gegaan. Wat zijn er veel nieuwe indrukken in groep 3!
Tot de herfstvakantie mogen de ouders nog gezellig in onze klas komen kijken. De kinderen willen vast laten zien
wat ze geleerd hebben.
Dinsdag is Mirela bij ons in de klas gekomen. Ze is verhuisd naar Noordeinde. Welkom in onze groep!
We gaan er een heel gezellig en leerzaam jaar van maken!
Klassenbieb
We hebben voor groep 3 een kleine bibliotheek. Op de gang naast de deur van het klaslokaal staan twee bakken
met boekjes. In de gele bak zitten boekjes met S3, start groep 3. In de tweede bak zitten boekjes met M3, midden
groep 3, deze boekjes zijn moeilijker.
De boekjes mogen mee naar huis genomen worden om te lezen. Heb je het boekje uitgelezen, dan neem je deze
mee terug naar school en kun je weer een nieuwe meenemen.
In groep 3 is het belangrijk om veel te oefenen met lezen. Veel leesplezier!

Christelijke bieb

Di schooljaar is er op locatie Zuid een Christelijke bieb te vinden.
Elke eerste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur en elke vierde donderdag van de maand van
15.15 tot 17.00 uur.
In september dus maandag de 5e en donderdag de 22ste.
Bent u op zoek naar een goed boek of DVD, dan bent u bij ons op het juiste adres.
Voor verdere informatie: Dikkie Fransen (017-539239) of Bep Splinter (0172-539981).

Bijlagen:
1. Jeugdschaatsen in Leiden
2. Eerste Heilige Communie 2017

