5 december 2019

Vrijdag 6 december

Sintversiering opruimen. School in kerstsfeer brengen

Maandag 9 december

GMR-vergadering

Dinsdag 10 december

MR-vergadering

Woensdag 11 december
Donderdag 12 december

4D-training voor Meester Hans en Juf Jolanda

Vrijdag 13 december

6 december

:

Sofie

5 jaar

groep 1/2B

9 december

:

Justin

11 jaar

groep 7

11 december

:

Anne

8 jaar

groep 5

6 december

: ouders van Dafne Beekman

13 december

: ouders van Faye en Mees de Hoog

Op zaterdag 14 december wordt het Oud papier weer opgehaald. Zorgt u dat het
voor 9 uur aan de weg staat. Dan komen de volgende ouders het ophalen:
Sander Kroom
Teus Voshart
Andy v/d hoort
De heer Rodenburg

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
Adresgegevens:
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37
Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu

Beste ouders,
De Sint
Als u deze Digimant leest, is De Sint al weer vertrokken van school. Ik hoop
dat u met uw kinderen heerlijke dagen meemaakt. Onze kinderen hadden in
ieder geval een topdag. Aan de surprises is weer veel zorg en aandacht gegeven.
Werken in het onderwijs
Scholen in Amsterdam moeten hun deuren vanwege personeelstekorten
sluiten. Kinderen staan op straat. Ook dat is de tijd waarin we leven. Het zal
wel weer veranderen, maar voorlopig hebben we wel een probleem. Ook in

mijn omgeving zie ik dat vacatures niet worden ingevuld.

Toen deze bijna pensionaris als leerkracht begon, was hij een van de 60 sollicitanten. Te weinig banen deed velen besluiten dan maar niet het onderwijs in te gaan. Zouden ze spijt hebben? Blijkbaar had ik geluk en nee, ik
heb geen spijt.
Een vak
Ik word wel een beetje kriegel als ik in de krant ingezonden stukken van betweters lees, die menen dat leerkrachten te weinig daadkracht hebben en niet durven in te grijpen. Jammer dat die mensen niet eens een dagje bij ons willen meedraaien. Ik zou hun graag laten merken, waarom het echt een vak is, maar ach u
bent u hiervan wel overtuigd.

Leerplein
Ik kan u melden dat het ons uiteindelijk is gelukt om ook de vacature voor het
leerplein in te vullen. We kunnen de kinderen nog beter de aandacht geven die ze verdienen. Wendy van Brenk
komt ons volgende week versterken. Ze heeft een benoeming voor drie dagen, die betalen we uit de subsidie
voor het leerplein. Zij zal samen met Karin de kinderen op het leerplein helpen. Hier geeft ze extra hulp aan individuele en groepjes leerlingen. Ze kan een les van Karin overnemen. Het zal ook voorkomen, dat Wendy een
groep overneemt, omdat de groepsleerkracht bij een andere leerkracht gaat kijken.
Welkom
Hartelijk welkom aan Wendy. Ze zal zich in een volgende Digimant voorstellen.
Ook Mandy Vork hebben we voor een dagje aan onze school kunnen binden. U kent haar reeds. Mandy loopt

haar lio-stage in groep 7. We zijn blij met haar!
Te laat
Er waren afgelopen week erg veel kinderen te laat. En dat is niet goed. Het verstoort een rustige start in de klas.
We willen hier in de komende periode streng op toe gaan zien en zullen, waar nodig, maatregelen nemen. Uiteindelijk kan ik niet anders dan melding maken bij de leerplichtambtenaar.
Hopelijk laten de ouders van deze laatkomers het niet zover komen.
Ouderportaal
U als ouder heeft inzage in het ouderportaal. In dit portaal kunt u diverse zaken over uw kind(eren) inzien. Bijvoorbeeld de toetsresultaten en de absentie.

U kunt hierin ook de persoonlijke gegevens bekijken. Wij vragen u om deze gegevens regelmatig te controleren
en waarnodig te wijzigen. Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om u te bellen in een noodgeval of u een
(persoonlijke) mail te sturen. Het is dus noodzakelijk dat de juiste gegevens bij ons bekend zijn.
Mocht u (nog) geen toegang hebben tot het ouderportaal, dan kunt u inloggegevens opvragen bij onze administratie (administratie.diamant@wijdevenen.nl).
Ik wens u allen een fijn weekend,
Hans Broekkamp

TREFWOORD: GELOVEN
In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerstmis ligt een thema ‘Geloven’ voor de hand. Maar is
het nog wel van deze tijd om te geloven in een hoogbejaarde, goedgeefse bisschop, in een echt vredig kerstfeest
en in een God die omziet naar mensen?
Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in een wereld van meten, tellen en exact weten; voor zoeken of twijfelen is steeds minder ruimte. En toch vieren mensen wereldwijd ieder jaar Kerstmis. Een feest van hopen, verlangen, dromen en geloven. Welk houvast heeft het ons te bieden?

Er wordt deze week heel wat gezegd waarover je twijfels kunt hebben. Geloof je wat hij zegt? Is het echt waar?
De kinderen onderzoeken verschillende betekenissen van het woord geloven. Een week over geloven, niet geloven en twijfelen. Over geloven in mensen en geloven in God.
In de Bijbelverhalen is het Zacharias die de woorden van de engel niet kan geloven. Die vertelt dat hij en Elisabet
binnenkort een kind zullen krijgen terwijl ze al op hoge leeftijd zijn. Zacharias is met stomheid geslagen en kan
geen woord meer uitbrengen. Toch komt de belofte uit en wordt Johannes geboren.

Wat zijn we trots op het eindresultaat!
De kinderen hebben een

Sinterklaas, een piet of het
paard van Sinterklaas gemaakt.

Kerstmusical
De kinderen zijn druk met het instuderen van de kerstmusical. Ze zijn hier heel enthousiast mee bezig. De rollen
worden uit het hoofd geleerd en er wordt geknutseld voor het decor.
De musical zal op vrijdagochtend 20 december worden opgevoerd. De ouders van groep 7 zijn uiteraard van harte welkom om de musical te komen bekijken!
Het precieze tijdstip van de opvoering is nog niet bekend. Dit hoort u zodra ik het weet.
Spreekbeurten
Na de kerstvakantie gaan we starten met de spreekbeurten. De onderwerpen die de kinderen willen kiezen,
moeten eerst even met een van de juffen worden besproken, dit om te voorkomen dat een kind een veel te
moeilijk/groot onderwerp, of een veel te makkelijk onderwerp kiest. Het moet een onderwerp zijn waar je nog

weinig of niets van weet en het moet uit een van de vakken natuur, techniek, aardrijkskunde of geschiedenis
komen.
De planning is als volgt:
20 januari: Terra en Hala,
21 januari: Chris en Demi,
23 januari: Lotte en Melle,
23 januari: Eline en Thijs,
24 januari: Floris en Levi,
27 januari: Maarten en Justin,
28 januari: Reinier en Boet,

29 januari: Britt en Reno,
30 januari: Steyr en Noortje,
31 januari: Lina en Nova,
3 februari: Asal en Gijs,
4 februari: Stanley en Joep,
5 februari : Mitch en Rick,
6 februari: Naomi en Johan,
7 februari: Joost en Eva,
10 februari Sabine.

Bijlage:
- Nieuwsbrief Bibliotheek op school

