Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers, beste kinderen van Daltonschool De Diamant,
Op onze school bestaat de schoolgids uit twee delen:
▪ Een schoolgids: dit deel kunt u vinden op onze website. U kunt alle informatie ook nalezen via: www.scholenopdekaart.nl.
Hier kunt u ook scholen met elkaar vergelijken.
▪ Een kalender: deze ontvangt u elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Hierbij ontvangt u de kalender van onze school.
In de kalender zijn zoveel mogelijk activiteiten opgenomen van het schooljaar 2019-2020, onvoorziene omstandigheden daargelaten.
U kunt deze kalender ophangen, zodat u van dag tot dag op de hoogte bent van onze schoolactiviteiten.

Met vriendelijke groeten
team Daltonschool De Diamant, Zevenhoven

Schoolgegevens
Adresgegevens:
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37
Website:
www.dediamant.eu
mail:
info.diamant@wijdevenen.nl
Onze school maakt deel uit van de Stichting WIJ de Venen. Alle informatie over de stichting kunt u nalezen op de website: www.wijdevenen.nl.
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Schooltijden
De volgende tijden gelden voor alle groepen:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend:
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur

Middag:
13.15 – 15.15 uur
13.15 – 15.15 uur
13.15 – 15.15 uur
13.15 – 15.15 uur

Op vrijdagmiddag heeft groep 1 t/m 4 vrij.
Vanaf schooljaar 2021 – 2022 werken we met een vier gelijke dagen model.
Bij langdurige hitte kan de schoolleiding besluiten tot een tropenrooster. Het beleid hierover vindt u op onze website.

Ziek of afwezig
Is uw kind ziek? Wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch (vanaf 8 uur) melden op school.
Wilt u afspraken met de tandarts, orthodontist, fysiotherapeut of behandelend arts zoveel mogelijk buiten de lestijden maken.
Slechts bij hoge uitzondering mag de directeur toestemming verlenen voor extra verlof. Mocht u gebruik willen maken van extra verlof, dan kunt u dit aanvragen bij
de directeur door middel van het formulier dat u kunt vinden op onze website. U kunt dit dus niet regelen met de groepsleerkracht.
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
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Kanjertraining
Op de Diamant gebruiken we als sociaal-emotionele methode: de Kanjertraining. In de Kanjertraining komen de volgende doelen aan bod:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Hiervoor hanteren wij een aantal basisregels op school:
1.
2.
3.
4.
5.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We hebben plezier
We werken samen
We doen mee

Speerpunten 2019 - 2020
Ieder jaar stellen we actiepunten vast. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit:
IKC
• De rol van ouders als pedagogisch partner bespreken.
• Het onderling goed afstemmen tussen de partners (school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) van de pedagogische lijn.
• Voorbereiden tot het maken van een startdocument ”Op het IKC doen we het zo”. Dit handboek over het nieuwe gebouw wordt in samenwerking met de
partners geschreven en afgestemd met de Gemeente Nieuwkoop.
Dalton
• De leerlijn “eigenaarschap” aanscherpen.
• Experimenteren met periode-taken (langer dan een weektaak).
• We gaan verder oefenen in gesprekken met kinderen (intervisie).
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Resultaten
• De afgelopen jaren waren de opbrengsten van de school goed. Dat willen we zo houden.
Schoolondersteuningsprofiel
• Het team bekijkt welke kwaliteiten we samen hebben om zodoende de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Ook bepalen we, wat we niet kunnen en
mogelijk zelf nog iets te leren hebben. We geven passend onderwijs en weten wat we niet kunnen.
Kanjertraining
• We zorgen dat alle leerkrachten gecertificeerd zijn en blijven.
ICT
• We verdiepen ons verder in de mogelijkheden van Snappet (kinderen maken oefeningen behorende bij de lesdoelen).
• De leerkrachten leren omgaan met Prowise, een digitaal middel om instructie nog duidelijker te geven.
Onderbouw
• We willen beter aansluiten bij het spelgedrag van kleuters. Daarin liggen kansen om leren voor de kinderen aantrekkelijk en zinvol te laten zijn.
Lezen
• We oriënteren ons op een nieuwe aanvankelijk leesmethode en geven een impuls aan de bibliotheek op school
Muziekonderwijs
• We oriënteren ons op een nieuwe muziekmethode en zorgen dat we als team geschoold worden.
Uitvoering van de CAO en ontwikkeling team
• Volgsysteem voor leerkrachten wordt nog systematischer ingezet.
• We willen meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Mogelijk komen er meer specialisten.
• De procedure voor de werving van een nieuwe directeur wordt gestart.
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Dalton
De Diamant is een daltonschool waar kinderen, vanuit de Christelijke identiteit met respect voor de wereld om hen heen, leren weerbaar te zijn. Dit door te werken
vanuit een veilige omgeving, waarin ze ervaren dat er respect en vertrouwen van medeleerlingen en leerkrachten is. Van daaruit werken zij aan hun eigen menszijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor dragen, samenwerken met
anderen, een positief kritische opstelling ten opzichte van de maatschappij en de wereld om hen heen.
Wij willen een daltonschool zijn, waarin wij de hele dag 'dalton' zijn en waarin ook de kanjertraining een centrale plaats heeft binnen ons pedagogische klimaat.
De samenwerking tussen school, ouder en kind vinden we van belang, want ontwikkelen doe je samen! Bij ontwikkelen denken we aan kennis opdoen en
vaardigheden aanbieden die het leren van en met elkaar mogelijk maken.
Wij bereiden het kind voor op een toekomst als mens zonder vrees, die zich bewust is van zijn talenten. Daarbij houden we rekening met het feit dat niet ieder kind
gelijk is en evenveel of even snel kan leren. Extra of aangepaste leerstof hoort daarbij, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Elk kind telt! Wij leren
het kind eigenaar te zijn van zijn eigen leerproces en leven.
In het daltonboek staat uitgebreid beschreven hoe wij op de Diamant het daltononderwijs hebben geïmplementeerd. Dit boek kunt u op school opvragen.

Contact
Twee keer per jaar ontvangt u een uitgebreide portfolio met daarin opgenomen de resultaten van uw kind. In november en in februari nodigen wij u uit voor een
gesprek. Vanaf groep 3 is uw zoon/dochter hierbij aanwezig.
Daarnaast is er een mogelijkheid tot een gesprek in april en in juli.
Wij zijn altijd bereid om met u te overleggen over bepaalde zaken. Na schooltijd zijn alle leerkrachten steeds bereid met u van gedachten te wisselen. Het beste
kunt u hiervoor een afspraak maken.
Korte mededelingen kunt u uiteraard voorafgaand aan de lessen melden.
Ook is het sturen van een mail mogelijk. Alle leerkrachten op De Diamant hebben een eigen email. Deze mailadressen vindt u achter in deze kalender. De afspraak
is dat de leerkrachten de dag voor de werkdag de mail controleren voor 18.00 uur. In het weekend hoeven leerkrachten geen mail te beantwoorden.
U kunt ook altijd een afspraak maken met de directeur.
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Overblijven
Het is mogelijk dat uw kind tussen de middag op school overblijft. Het overblijven kost € 2,25 per keer. U hoeft uw kind niet aan te melden.
Voor de afspraken en regels verwijzen wij u naar het handboek overblijf. Dit handboek kunt u vinden op onze website.

Fruitdagen
Als school willen wij onze kinderen graag een omgeving aanbieden waarin gezonde eetgewoonten horen. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te
zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de
lessen, maar ook in de praktijk.
Dit begint bij de pauze. Wij zien graag dat onze kinderen groente, fruit of een boterham meenemen voor in de pauze.
Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de woensdag, donderdag en vrijdag de verplichte fruitdagen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten.
Daarnaast willen wij u vragen uw kind water of ander (gezond) drinken in een drinkbeker mee te geven. Pakjes drinken bevatten grote hoeveelheden ongezonde
suikers. Daarnaast ontzien wij het milieu bij het gebruik van drinkbekers.

Gymtijden
Op maandag en donderdag gaat groep 3 t/m 8 gymmen. De gymtijden zijn als volgt:
Gymtijden maandag:
Groep 3
08:30 - 09:20
Groep 4
09:20 - 10:10
Groep 5
10:10 - 11:00
Groep 6
11:05 - 12:00
Groep 7
13:1 5- 14:15
Groep 8
14:15 - 15:15
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Gymtijden donderdag:
Groep 4
08:30 - 09:10
Groep 5
09:10 - 09:50
Groep 6
09:50 - 10:30
Groep 7
10:30 - 11:10
Groep 8
11:10 - 12:00
De kleuters gymmen in de speelzaal op school. Bij mooi weer spelen ze buiten.
Vier keer per jaar gymmen de kleuters in De Vlijt. De data staan in de kalender vermeld.

Oudervereniging
De Oudervereniging (OV) is een actieve groep ouders die tijd en aandacht besteedt aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke,
feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Dit bekostigt de OV onder andere uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van het
ophalen van oud papier. Het streven is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Omdat de OV het belangrijk vindt om de betrokkenheid
van ouders in de school te vergroten, vraagt de OV gedurende het schooljaar om uw hulp bij activiteiten.
De OV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft statuten. De OV vindt het belangrijk om de mening van ouders te horen. Uiteraard kunt u altijd bij
één van de OV-leden terecht met uw vragen of opmerkingen. Maar wilt u echt uw stem uitbrengen, dan kan dat tijdens de jaarvergadering in september.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op €50,-. Kinderen die na 01-01-2020 op school komen, betalen €25,-. De bijdrage voor de kinderen
van groep 8 is hoger in verband met het kamp. Zij betalen daarvoor €80,- extra naast de ouderbijdrage van €50,-. De OV maakt gebruik van Club Collect om de
ouderbijdrage te innen.
De OV kan altijd extra handen en/of organisatietalent gebruiken dus lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OV, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door
één van ons persoonlijk aan te spreken of via ov.diamant@wijdevenen.nl
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De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van De Diamant heeft 6 leden (3 ouders en 3 teamleden).
De MR heeft instemmings- en adviesrecht over diverse (beleidsmatige) zaken zoals de formatie, het vakantierooster en onderwijskundige veranderingen op school.
Kwaliteit van onderwijs en een veilige omgeving staan hierbij centraal. De MR heeft een controlerende taak ten aanzien van beleid op De Diamant. De notulen van
de vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar.
De stichting WIJ de Venen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad voert overleg met de algemeen directeur/ bestuurder over
bijvoorbeeld werktijdenregelingen en andere beleidsmatige zaken. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de website van WIJ de Venen.

De klassenouder
Om onze leerkrachten te ontlasten zijn extra handen altijd welkom. Om dat op een vlotte manier te kunnen regelen, heeft iedere klas een klassenouder.
Op aangeven van de leerkracht zoekt de klassenouder een oplossing voor bijvoorbeeld:
• Vervoer naar een excursie;
• Hulp bij projecten op school.
Onderwijsgerichte taken (bijvoorbeeld het zoeken van leesmoeders) blijft de verantwoordelijkheid van de leerkracht.
De klassenouder is zeker geen aanspreekpunt voor problemen tussen ouders en school.

Hulp in de klas en op school
Voor het helpen op school hebben we een aantal afspraken:
• De verantwoordelijkheid voor de groep ligt altijd bij de leerkracht.
• Ouders/vrijwilligers mogen geen informatie die zij te horen krijgen of door observatie te weten komen, naar buiten brengen.
• Wanneer een leerling zich niet houdt aan de regels, meldt de ouder dit aan de leerkracht.
• De leerkracht en de ouder maken goede afspraken wie welke taken op zich neemt. De leerkracht bepaalt de inhoud van de lessen.
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Dierenweide
Op school is er een dierenweide met kippen, konijnen en geiten. De kinderen van de groepen 7 en 8 verzorgen deze dieren. Hierdoor willen wij de kinderen liefde
voor de natuur bijbrengen.
De eieren kunt u kopen en de opbrengst levert een extraatje op voor groep 8.

Hoofdluis
In de eerste week na elke vakantie is er voor alle klassen hoofdluiscontrole. Na de controle wordt aan de leerkracht doorgegeven bij wie er hoofdluis of neetjes zijn
gevonden. De leerkracht verzorgt de verdere communicatie met de betreffende ouders en eventueel ook de andere ouders van de groep. Ook beslist dit teamlid of
er na de eerste controle nog een tweede controle nodig is van een groep (bij meerdere gevallen van hoofdluis in een groep).

Jarig zijn
Uiteraard vieren wij de verjaardag van uw kind ook op school. De jarige job zetten we uitgebreid in het ‘zonnetje’. Een traktatie is uiteraard welkom (liever geen
snoep). Als uw kind allergisch is voor bepaalde producten of niet mag eten, is het verstandig dit ook te melden aan de leerkracht.
Als uw kind een verjaardagskaart wil ophalen bij meester Hans, maakt hij daar tijd voor.

Kledingvoorschriften
We zien liever geen aanstootgevende kleding op school (blote buiken etc). De kinderen mogen geen gevechtskleding aan of pistolen, zwaarden en andere speelgoedwapens meenemen. Ook niet met bepaalde festiviteiten. Daarnaast willen we geen tekens zien die te maken hebben met discriminatie in welke vorm dan ook.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is de spreekbuis van onze leerlingen.
De leerlingenraad geeft leerlingen inspraak, laat ze ervaren wat democratie betekent en leert ze wat realistisch en haalbaar is. Andersom kunnen leerlingen uit de
leerlingenraad actief hun medeleerlingen informeren, motiveren en activeren om samen te werken aan onder andere verdere verbetering van de schoolomgeving.

9

De leerlingenraad adviseert bijvoorbeeld over:
• het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
• festiviteiten
• organisatie van het schoolreisje
• gebruik van lesmethoden (ervaringen).
Elke groep kiest twee vertegenwoordigers die voor twee jaar deelnemen. Elk jaar kiezen we vier nieuwe leden.
Herverkiezing is niet mogelijk. De vier overige leden blijven zitten. Vier tot vijf maal per jaar komt de raad onder schooltijd bij elkaar, onder begeleiding van de
directeur. Tijdens de vergadering zijn de rollen verdeeld: er is een voorzitter en een notulist.

Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem stelt de school in staat om aan de hand van observaties en toetsen te zien of een kind zich in voldoende mate ontwikkelt. Daarnaast is het
voor de school een methode om in kaart te brengen of de kwaliteit van het onderwijs in orde is en het rendement aan de verwachtingen voldoet.
Observaties en toetsen
Om de ontwikkeling van alle leerlingen te bewaken en te stimuleren, hebben we een planmatige manier van het volgen van de ontwikkeling en het signaleren van
problemen. Naast de methode gebonden toetsen nemen we ook niet methode gebonden toetsen van CITO af. De afname momenten van de toetsen van CITO
worden centraal vastgelegd.
Toegankelijkheid leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem met tal van gegevens over het kind is slechts toegankelijk voor de ouders en/of verzorgers, het onderwijzend personeel en de inspectie. Pas
na toestemming van ouders en/of verzorgers krijgen ook derden inzage in de gegevens.
De intern begeleider op onze school is Jolanda van Berkel. Zij is verantwoordelijk voor alles wat met het leerlingvolgsysteem te maken heeft.
Ouderportaal
Ouders kunnen de resultaten van de kinderen volgen via het ouderportaal van Parnassys. Via dit portaal heeft u inzage in de toetsresultaten, de persoonlijke
gegevens en de absentie van uw kind(-eren). Een inlogcode en wachtwoord kunt u opvragen op school.
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Mobiele telefoons
Als kinderen een mobiele telefoons meenemen naar school moet deze uit staan tijdens de schooltijd. De juf neemt de telefoon in bewaring. Eventuele
uitzonderingen kunt u bespreken met de leerkracht.

Schooltuin
De schooltuin is zo ingericht dat alle groepen een stukje van de tuin gebruiken om kennis te maken met de planten en dieren in de schooltuin. Dit gebeurt onder
leiding van juf Karin. Alle groepen krijgen elke week een les van haar over de natuur. De kleuters gaan vooral met bloemen , vlinders en rupsen aan de slag. De
groepen 3 en 4 met de eetbare planten en kriebel dieren. Groep 5 zorgt voor de pompoenen en de courgettes. Groep 6 zorgt voor de kruiden en het algemene
onderhoud. Daarnaast wordt de tuin gebruikt voor lessen over insecten, kriebelbeestjes en afval.

Schoonmaakavonden
Na elke vakantie organiseren wij een schoonmaakavond. Deze avonden plannen we gespreid over de week. Op deze avonden is ook een OV-lid aanwezig. Alle
gezinnen komen één keer per jaar aan de beurt. Aan het begin van het schooljaar maken wij de planning voor het hele jaar bekend. Ruim voor elke
schoonmaakavond volgt nog een herinnering in De Digimant. Ouders kunnen onderling ruilen van avond.

Tutorschap
Tutorschap houdt in dat de kinderen van de groepen 7 en 8 de jongere kinderen begeleiden. In een minicursus leren we de leerlingen hoe ze het beste andere
kinderen kunnen helpen. Behalve de extra leeropbrengst helpt deze vorm van lesgeven het schoolklimaat sterk te verbeteren. Kinderen van verschillende groepen
leren elkaar beter kennen en het sterkt het zelfvertrouwen als je een ander kunt helpen. Als kinderen elkaar binnen hetzelfde leerjaar helpen noemen we dat
‘maatjeswerk’.
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Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april 2020 t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli 2020 t/m 31 augustus 2020
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Klasseindeling en leerkrachten
Groep 1/2A
Juf Anke
a.spit@wijdevenen.nl
Juf Brigitte
b.pellegrom@wijdevenen.nl

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdag

Groep 1/2B
Juf Saskia
s.vanniel@wijdevenen.nl
Juf Joy
joy.vanveen@wijdevenen.nl

maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 1/2C
Juf Brigitte
maandag, dinsdag
b.pellegrom@wijdevenen.nl
Juf Elly
woensdag, donderdag, vrijdag
e.vanderstarren@wijdevenen.nl
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Groep 3
Juf Geja
g.vandiemen@wijdevenen.nl
Juf Ellen
e.fransen@wijdevenen.nl

maandag, dinsdag, vrijdag

woensdag, donderdag

Groep 4
Juf Pascalle
p.bol@wijdevenen.nl

hele week

Groep 5
Juf Jonie
j.vancapel@wijdevenen.nl

hele week (behalve dinsdagmiddag)

Juf Karin
dinsdagmiddag
k.kleinwassink@wijdevenen.nl
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Groep 6
Juf Marcelle
m.dejong@wijdevenen.nl

hele week

Groep 7
Juf Sandra
s.fransen@wijdevenen.nl
Juf Jolanda
j.vanberkel@wijdevenen.nl

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdag

Groep 8
Juf Mieke
maandag, dinsdag woensdag (om de week)
m.spaargaren@wijdevenen.nl
Juf Marijke
woensdag (om de week) donderdag, vrijdag
m.kat@wijdevenen.nl
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Managementteam
Directeur: Hans Broekkamp dinsdag, woensdag, donderdag
h.broekkamp@wijdevenen.nl

MT-lid / Intern Begeleider
Jolanda van Berkel
hele week
j.vanberkel@wijdevenen.nl
Tevens aanspreekpunt voor de onderbouw

MT-lid / Dalton-coördinator
Mieke Spaargaren
maandag, dinsdag, woensdag (om de week)
m.spaargaren@wijdevenen.nl donderdag
Tevens aanspreekpunt voor de bovenbouw
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Leerkracht / Daltonondersteuner
Karin Klein Wassink
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
k.kleinwassink@wijdevenen.nl

Onderwijsassistenten
Irma Pieterse
i.pieterse@wijdevenen.nl

maandag, dinsdag, woensdag donderdag

Laura Marcis
l.marcis@wijdevenen.nl

hele week

Leerkracht plusklas
Anna Wagemans
a.wagemans@wijdevenen.nl

donderdagmiddag
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Administratie
Irma Uijttewaal
maandag, dinsdag, donderdag
i.uijttewaal@wijdevenen.nl
administratie.diamant@wijdevenen.nl

Algemene ondersteuning/hulpleerkracht
Guido Waelen

woensdag, vrijdag

Medewerksters schoonmaak

Erna de Hartog
José Marcis
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Adressen
Schoolgegevens
Daltonschool De Diamant
Sint Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172 - 53 82 37

St. Wij de Venen
H. Dunantweg 30
2402 NR Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 – 726 112

info.dediamant@wijdevenen.nl
www.dediamant.eu
In noodgevallen is onze school ook bereikbaar via: 06 - 36565365

info@wijdevenen.nl
www.wijdevenen.nl
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Overige gegevens
Vertrouwelijke zaken
Interne contactpersoon

Sandra Fransen

telefoon: 0172-538237

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers
GGD Hollands Midden,
secretariaat Jeugdgezondheidzorg.
Telefoon: 088 - 308 33 42
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl
De Vertrouwensinspecteur
Telefoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers:

0900 -111 3 111 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Landelijke Klachtencommissie
Secretariaat landelijke klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 – 386 16 97 (bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)
Email: info@gcbo.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via de mail:
Oudergeleding:
• J.P. van der Wallen – Voorzitter
• Tije Domburg
• Paola Vastbinder - Nieuwenhuizen
Personeelsgeleding:
• Jolanda van Berkel
• Geja van Diemen
• Marijke Kat
Er gaat een lid van de oudergeleding naar de GMR-vergadering.

mr@dediamant.eu
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Oudervereniging
De oudervereniging is bereikbaar via de mail:
Voor het schooljaar 2019-2020 bestaat de OV uit:
Bestuursleden:
• Judith van Diemen (voorzitter)
• Lisette Schiebroek (penningmeester)
• Ilja van der Voet (secretaris)
Leden:
• Esther Roeleveld
• Thera Voorn
• Marloes Bos
• Marcha ten Brink
• Brigitte van den Bos
• Marloes Vermeulen
• Marjo Uijttewaal
• Hugo Bakker
• Antoinette Boerman
• Marleen van Winden

ov@dediamant.eu

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt hulp en advies omtrent alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien, ook voor specialistische hulp. In het team
Jeugd en Gezin werken meerdere deskundigen uit verschillende organisaties samen om je snel en persoonlijk te ondersteunen bij vragen of problemen bij het
opgroeien en opvoeden.
Contactgegevens:
Achterweg 7, 2421 EB Nieuwkoop
www.jeugdengezinsteams.nl / www.cjgnieuwkoop.nl
mail: cjg@nieuwkoop.nl
telefoon: 088-2542384
Stichting Kinderopvang Liemeer
http://www.kinderopvangliemeer.nl
De Ark Kinderopvang
www.dearkkinderopvangopdeboerderij.nl
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