21 november 2019

Vrijdag 15 november

H. Vormsel

Maandag 25 november

Juf Jonie jarig

Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november

Kleutergym in De Vlijt

Donderdag 28 november

Studieavond team

Vrijdag 29 november
Let op: Op 5 december hanteren wij een continurooster. Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit.
Iedereen luncht deze dag op school.

25 november

:

Guus

9 jaar

22 november

: ouders van Feline en Jurre Lek

29 november

: ouders van Charlotte en Florine Blijleven

groep 5

Beste ouders,
Foto’s
In mijn kast is een grote hoeveelheid foto’s opgeslagen. Daar zal een selectie van moeten worden gemaakt om
te digitaliseren. Daarna kunnen we de foto’s wegeven en wat overblijft vernietigen we.
Wij zijn op zoek naar een ouder die het leuk vindt om eens door de bakken te rommelen zodat er een selectie
komt van foto’s die we willen digitaliseren?
Op tijd
Omdat het nog steeds niet lukt om de kinderen op tijd in de les te laten komen, zal ik hier wekelijks iets over
schrijven.

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

We kunnen de kinderen er over aanspreken, maar in veel gevallen kunnen zij

Inleveren kopij voor woensdag
19.00 uur via de mail:
administratie@dediamant.eu
Adresgegevens:
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37
Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu

er weinig aan doen. Nogmaals het verzoek: Kom op tijd!
•

In de week van 15 oktober kwamen 15 kinderen te laat op school.

•

In de week van 28 oktober waren dat er ook 15.

•

In de week van 4 november waren dat er 12.

•

In de week van 11 november waren dat er 10.

•

In de week van 18 november zit ik woensdag al op 13 …………

Om 8.30 uur beginnen de lessen! Dan moet uw kind dus in het lokaal zijn.
Vaak gaat het om dezelfde kinderen (ouders).
Ik weet dat er tijdens de voortgangsgesprekken ook over is gesproken.

Via het ouderportaal kunt u zien wanneer uw zoon of dochter te laat was.

Sint
We hopen dat de sint de komende weken ieder gezin weet te vinden. Op school zijn de versierpieten al geweest.
Dank u wel Sint.
Dieren
Margot en Peter bedank ik voor de vele jaren waarin ze onze dieren verzorgden. Het was een hele klus!
U weet dat enkel een paar kippen meegaan naar de nieuwe school.
Met vriendelijke groet,
Hans

TREFWOORD: Waarom hebben mensen geheimen? Redenen om (n)iets geheim te houden.
Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand een geheim heeft. Soms zijn er goede redenen om een geheim geheim te houden. Maar soms zijn er juist redenen om een geheim te onthullen. Sommige geheimen zijn
leuk: bijvoorbeeld een cadeautje als verassing, of een uitje terwijl je nog niet weet waar je heen gaat. Sommige
geheimen zijn handig of berekenend: bijvoorbeeld als je al een snoepje van je moeder hebt gekregen en je dat
nog niet vertelt, zodat je er ook nog een bij je vader kunt regelen. Deze week ontdekken de kinderen enkele van
die redenen en zien ze hoe je kunt omgaan met het al dan niet geheimhouden van geheimen.
De Bijbelverhalen van Jozef gaan over de vrouw van Potifar, die geheimhoudt dat zij Jozef probeert te verleiden.
In het tweede verhaal gaat het over Jozef in de gevangenis. En over de schenker en de bakker die geheimzinnige
dromen hebben. Als later ook de farao droomt, herinnert de schenker zich dat Jozef kan helpen de geheimen
daarin te onthullen

In verband met de drukke periode is er de komende weken geen spelotheek en boekenmaatjes.
Na de kerstvakantie gaan we weer van start.
Van de klassenouder hoort u wanneer u weer aan de beurt bent om een spelletje te spelen met uw kind.

Vrijdag 29 november hebben de kinderen de toets van geschiedenis. De afgelopen weken hebben we gewerkt
aan thema 2. Dit thema gaat over pruiken en revoluties.
Vrijdag krijgen de kinderen de samenvatting mee naar huis.

Volgende week vrijdag 29 november hebben de kinderen de topo-toets van thema 2.

H. Vormsel
In september hebben de vormelingen Lewis en Dave zich voorgesteld in onze parochie.
Vrijdag 22 november in de viering van 19.00 uur ontvangen
zij, samen met nog 21 vormelingen , het H. Vormsel in de H.
Adrianuskerk in Langeraar.
Kom je met ons mee vieren!

