5 september 2019

Vrijdag 6 september
Zaterdag 7 september

Juf Marijke jarig
19.00 uur: Voorstelviering vormelingen in Joh. Geboortekerk Zevenhoven

Maandag 9 september

OV-vergadering

Dinsdag 10 september

MR-vergadering

Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september

7 september

:

Daan

9 jaar

groep 6

:

Bo

9 jaar

groep 6

:

Raf

7 jaar

groep 4

:

Luuk

6 jaar

groep 3

11 september

:

Eline

10 jaar

groep 7

12 september

:

Joep

11 jaar

groep 7

10 september

13 september

: ouders Chris, Maarten, Merijn en Marc Heijboer

Op zaterdag 14 september wordt het oud papier weer opgehaald. De volgende ouders
komen langs om het oud papier op te halen:
Heike Goudriaan en Arnout Fransen
Bastiaan v/d Berg en Mathijs v/d Laan
Het ophalen begint om 9 uur ‘s morgens bij sporthal de Vlijt.

Digimant is de wekelijkse
nieuwsbrief van Daltonschool
De Diamant en is bestemd
voor ouders, medewerkers en
relaties van onze school.

Beste ouders,
We hoeven niet meer na te denken over een tropenrooster, tenminste zo lijkt

Inleveren kopij voor woensdag
19.00 uur via de mail:
administratie@dediamant.eu

het. Goede temperaturen om weer aan het werk te gaan :-) . Ik hoop dat ie-

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

Het gonst al heerlijk in school doordat de kinderen bezig zijn. In de aula is het

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

dereen een heerlijke vakantie heeft gehad en uitgerust kan beginnen aan het
schooljaar 2019 – 2020.
een stuk rustiger. Daar zit juffrouw Karin vaak op het leerplein om een natuurles te geven, een groepje kinderen extra uitleg te geven of individuele kinderen te helpen ( RT ).
Wilt u er ook op letten, dat u dus rustig in de aula bent.

Veel kinderen hebben een nieuwe juf. Een meester zit er nog steeds niet in. Het kan geen kwaad om vanaf het
begin goed met elkaar af te stemmen. Ik stuur u een e-mail met een link, zodat u zich kunt inschrijven voor een
eerste gesprek.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben een eigen Chromebook “gekregen” Dat heeft ons een klein kapitaaltje
gekost. We willen dan ook dat de kinderen hier heel voorzichtig mee omgaan. Er zijn in de afgelopen jaren wel
eens onnodige ongelukjes gebeurt met de tablets. De kinderen nemen een brief mee naar huis over het gebruik
van het chromebook. Wilt u die samen met uw kind goed lezen en ondertekenen?
Het internet loopt niet vlekkeloos op dit moment, maar daar wordt hard aan gewerkt.
Het is ons opgevallen, dat niet alle kinderen een standaard aan hun fiets hebben. Dat is lastig, omdat daardoor

de fiets ergens tegen aangezet wordt, waar die dan meestal in de weg staat.
Deze week hebben wij de betalingsherinneringen verstuurd voor de overblijfperiode mei, juni en juli 2019.
Mocht u een herinnering hebben ontvangen, wilt u dan op korte termijn betalen?
Vandaag of morgen ontvangt u van ons de jaarkalender. Hierin zijn alle activiteiten, vakanties en andere belangrijke data opgenomen. De informatie die belangrijk is per groep is inmiddels aan u door de groepsleerkracht verstrekt. De ouders van de groep 3 en 8 ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond.
De inhoud van de boekenkast is vernieuwd. De oude boeken staan nog een week op de tafel in de aula om voor
een vrijwillige bijdrage mee te nemen.
Ik wens de kinderen en ouders een heerlijk nieuw schooljaar.

Hans Broekkamp

Ouderhulplijst
‘Vele handen maken licht werk’. Dat maakt dat de OV graag wil weten wat u voor de school kunt betekenen.
In de bijlage treft u de ouderhulplijst aan. Deze kunt u digitaal invullen en mailen naar
ov.diamant@wijdevenen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de lijst, die uw oudste kind op school mee zal krijgen,
op papier in te vullen en bij de juf in te leveren.

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Oudervereniging van De Diamant
Op woensdag 18 september 2019 nodigen wij u graag uit om aan te sluiten bij de jaarvergadering van de oudervereniging.
We blikken terug op het afgelopen schooljaar en bespreken het jaarverslag (activiteiten) en het financieel jaarverslag. Daarmee sluiten we het schooljaar 2018-2019 af.
Vervolgens kijken we vooruit en stellen aan de hand van de begroting de nieuwe ouderbijdrage en de bijdrage
voor het kamp van groep 8 voor het schooljaar 2019-2020 vast. Het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld en tot slot zullen we ook het bestuur voor het aankomende schooljaar vaststellen.
De agenda ontvangt u als bijlage bij de volgende Digimant.
Vanaf vrijdag 6 september liggen de vergaderstukken ter inzage in de lerarenkamer op school. Bij interesse kunt
u de stukken ook altijd bij ons opvragen per email (ov.diamant@wijdevenen.nl).

Schoonmaakavonden
Ook dit jaar zijn er vijf schoonmaakavonden. De kinderen en juffen zijn ontzettend blij als zij in een schone en
frisse school aan het werk kunnen. U bent als ouder maar één keer per jaar aan de beurt, ongeacht hoeveel kinderen u op school heeft. Kunt u op de geplande avond niet, dan kunt u ruilen met
een ouder van een andere schoonmaakavond. Wilt u dit wel doorgeven aan de OV
(via ov.diamant@wijdevenen.nl) .
De OV is deze avond aanwezig en zal aansturen wat er schoongemaakt moet wor-

den. De ouders worden evenredig over de groepen verdeeld, zodat we allemaal na
een uurtje klaar zijn!
In de bijlage bij deze Digimant vindt u een lijst met namen van oudste kinderen
waarvan de ouders worden verwacht op de desbetreffende schoonmaakavond.

Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie. We hebben genoten van alle verhalen.
Met z’n allen gaan we er een gezellig schooljaar van maken.
Nieuwe kleuters
Welkom Nick en Iva in groep 1/2a, Jordan en Jackie in groep 1/2b en Tijn, Mila en Anne Sophie in groep 1/2c.
Een fijne tijd op de Diamant!
Gym op donderdag
Donderdagmiddag gymmen alle kleuters met meester Hanne. Denkt u aan de gymschoenen voorzien van naam!
Verkeerswandeling
Op dinsdagmiddag 10 september gaan we met de kleuters wandelen door de buurt. Tijdens deze wandeling ligt
de nadruk op oversteken op verschillende plaatsen, zoals oversteken tussen geparkeerde auto’s, bij een zebrapad enz.
Voor deze wandeling heeft elke klas 3 hulpouders nodig. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.

Spelotheek
Woensdag 11 september beginnen we weer met de spelotheek. U kunt vanaf 12 uur een spelletje met uw kind
in de klas doen. Deze spelletjes kunt u samen met uw kind uit de kasten in de kleuteraula kiezen.
Elke week is er een andere groep aan de beurt. Groep 1/2a heeft op 11 september spelotheek, groep 1/2b op
18 september en groep 1/2c op 25 september.

Start
Wat zijn we lekker gestart met de kinderen van groep 3. Er is veel nieuw en dat is heel intensief. De kinderen zijn
enthousiast en doen heel goed mee in de klas. Natuurlijk is het soms ook wel even moeilijk, dat is niet erg. We
beginnen rustig, zodat iedereen genoeg tijd heeft om het allemaal te leren. Jaimy is nieuw bij ons in de klas en
op school, veel plezier op de Diamant!
Informatieavond
Hoe wij werken in groep 3 willen wij u gaan vertellen op een informatieavond. U krijgt de uitnodiging hier binnenkort voor.
Gym
Het is de bedoeling dat de kinderen door de ouders naar de gymzaal gebracht worden. Juf Ellen is al vroeg in de
gymzaal en ontvangt de kinderen daar. Juf Geja is niet bij de gymles, zij haalt de kinderen na de les weer op. Juf
Irma is ook bij de gymles en fietst ook met de groep mee terug naar school.
Toilet
Misschien is het de spanning, maar we merken dat de kinderen al
heel snel naar het toilet moeten. Er mag en kan één kind tegelijk

naar het toilet dus soms moeten de kinderen wachten, dat is niet
fijn.
Wilt u ons helpen door de kinderen thuis naar het toilet te laten
gaan?

Groep 3 en 4, creatief aan de slag
We willen met de groepen 3 en 4 een creatief circuit gaan draaien. De leerlingen uit deze 2 groepen worden verdeeld in 5 groepjes. Elk groepje doet elke week een ander onderdeel.
Nu zijn wij op zoek naar ouders die 1 groepje, elke woensdag 5 weken achter elkaar, willen begeleiden.
Weet je een leuke creatieve opdracht om samen met de leerlingen te gaan maken en dat binnen een uurtje
klaar is, schrijf je in op het whiteboard in de gang van groep 3 en 4.

Als je wel graag wilt helpen, maar geen idee hebt wat je kan gaan doen. Dan is je hulp ook van harte welkom!
Dan bedenken de juffen een creatieve opdracht.

Het zijn 8 à 9 leerlingen per groepje, het lijkt ons handig dat er minimaal 2 ouders per periode helpen.

De data zijn:
•

25 september tot en met 30 oktober

•

6 november tot 4 december

•

15 januari tot en met 12 februari

•

4 maart tot en met 1 april

•

8 april tot en met 25 mei (15 april niet)

•

10 juni tot 8 juli.

Vragen? Stel ze aan juf Pascalle of aan juf Ellen

Samen zingen
Op 28 september wordt er een middag georganiseerd voor kinderkoren. Ben je geen lid van een kinderkoor,
maar vind je zingen wel leuk, dan mag je ook meedoen! Meer informatie is te vinden in de bijlage.

Peuteropvang bij De Ark
Als bijlage bij deze Digimant ontvangt u een flyer van De Ark over peuteropvang op de boerderij.

De peuteropvang start vanaf september 2019 op de maandag– en dinsdagmorgen.

Bijlagen bij deze Digimant:
1.

Schoonmaakrooster schooljaar 2019—2020

2.

Ouderhulplijst

3.

Flyer peuteropvang op de Ark

Bijlagen via een separate mail:
A.

Flyer/programma startweekend PG Zevenhoven op 7 en 8 september

B.

Uitnodiging kinderzang-middag 28 september

