12 december 2019

Vrijdag 13 december

Pastor André bezoekt alle groepen

Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december

Kerstknutselen
17.15—18.30 uur: Kerstdiner in de klas

Donderdag 19 december

13.30: kerkdienst voor alle leerlingen en ouders in de RK Kerk

Vrijdag 20 december

Continurooster. Groep 1 t/m 4: vrij om 12.00 uur
Groep 5 t/m 8: vrij om 14.00 uur
Hierna begint de kerstvakantie

16 december

:

Julia

6 jaar

groep 1/2C

:

Nina

6 jaar

groep 1/2B

17 december

:

Chiron

6 jaar

groep 1/2A

18 december

:

Levi

10 jaar

groep 6

19 december

:

Jhaoquir

12 jaar

groep 8

13 december

: ouders van Faye en Mees de Hoog

20 december

: ouders van Elisa Jansen

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:
Patrick Rutjens
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.

Beste ouders,
Sinterklaasfeest
We kijken terug op een geslaagd feest, de verjaardag van Sinterklaas. Met de

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

tractor naar school, hoe toepasselijk in Zevenhoven! De kinderen hebben ge-

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

Diamant de kerstbomen naar binnen gedragen.

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

noten en ik bedank alle ouders die hieraan hebben bijgedragen.
De sint stapte volgens mij weer op de trein en in diezelfde tijd werden op De
We gaan een paar gezellige dagen tegemoet.
Ziek en vervanging
Helaas werd juf Sandra gisteren ziek. Ze probeerde het in de ochtend nog,
maar we zagen haar met het verstrijken van de uren witter worden. Door een

flexibel team wordt het dan toch weer opgelost. Natuurlijk belde ik meteen naar de invalpool, maar u raadt het
al: leeg.
Dat betekent voor donderdag schuiven met mensen. De inzet van Wendy op het leerplein komt onder druk. Afgelopen weken werd het me ook duidelijk hoe andere directeuren er in zitten. Door de inzet van iedereen en het
wegvallen van de extra hulp aan de leerlingen die het zo hard nodig hebben, lukt het om geen groep naar huis te
sturen. U snapt dat dat direct ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs.
U dient er rekening mee te houden, dat er nog een landelijke actie komt op 30 en 31 januari. De kans is aanwezig, dat ook De Diamant die dagen de deuren sluit voor de kinderen en de leerkrachten met elkaar gaan bedenken hoe we verder moeten. Triest dat we in Nederland niet in staat zijn geweest om te waarborgen dat kinderen
gewoon recht op goed onderwijs hebben. Ik voel het als een grote teleurstelling.
Laten we niet somber worden de dagen voor Kerst. Elke dag weer zie ik ‘s morgens lachende kinderen de school
binnenstormen en dat maakt veel goed!
Hans Broekkamp

Woensdag 18 december
Deze dag wordt er in de ochtend in elke klas een kerstknutsel gemaakt.

In de avond gaan we op school eten in je eigen klas. De leerlingen kunnen gebracht worden tussen 17:15-17:30.
Om 17:30 gaan we beginnen met eten. Tussen 18:45-19:00 kunnen de leerlingen opgehaald worden in hun eigen klaslokaal. Graag allemaal via de hoofdingang naar buiten, daar staan mensen van de OV om nog iets uit te
delen.
In alle klassen wordt een menu samengesteld met de leerlingen. Via een mail, die u eind van deze week ontvangt, kunt u aangeven wat u gaat maken voor het kerstdiner. Bij de kleuters zal er een inschrijflijst bij de klaslokalen komen.
Voor het kerstdiner moeten de leerlingen zelf een bord, beker en bestek meenemen.

Donderdag 19 december
Donderdagmiddag starten alle leerlingen op school. Hiervandaan gaan we lopend naar de kerk. Half 2 hebben we
een kerstviering in de Katholieke kerk. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
Ouders kunnen naar binnen als alle leerlingen de kerk in zijn. Dan weten we precies hoeveel ruimte er nog over
is. Elke groep heeft een lied ingestudeerd, leuk als u erbij bent!
Vrijdag 20 december
In de ochtend wordt een musical door de leerlingen van groep 7 opgevoerd.
Verder worden alle kerstspullen weer opgeruimd.
De onderbouw is om 12:00 uit, de bovenbouw draait deze dag een continurooster. Zij hebben om 14:00 vakantie.

TREFWOORD: GELOVEN IN VREDE
Traditiegetrouw is Kerstmis een feest van vrede. ‘Wegens gebrek aan vrede komt kerst dit jaar niet’.
De mededeling van Sneeuwuil komt hard aan bij de dieren in het bos. Maar ze vragen zich af of ze Sneeuwuil
wel moeten geloven. Is het waar wat hij zegt? Kunnen ze hem vertrouwen? En wat is het eigenlijk ‘gebrek aan
vrede’ en wat heeft het met kerst te maken?
In de Bijbel wordt de geboorte van Jezus aangekondigd als de komst van de nieuwe David, de nieuwe koning, de
Messias die vrede en gerechtigheid zal brengen in deze wereld. Een boodschap waar je in moet durven geloven.
Vrede is immers niet vanzelfsprekend, vrede moet gekoesterd en bewaakt worden. Ook de kinderen gaan op
zoek naar de betekenis van vrede. En ze horen dat in het Bijbelse kerstverhaal de vrede ver weg is; soldaten lopen door de straten. Maar Maria vertrouwt op de belofte van de engel dat haar kind vrede zal brengen. Zij gelooft in de droom dat het eens beter zal worden.

Kiwiballen
Er zijn al heel veel kiwistickers opgeplakt! Fijn dat jullie allemaal meesparen. Maar er kunnen er nog meer bij,
de poster heeft ook nog een achterkant:) Hoe meer stickers, hoe meer ballen. Per 15 stickers, krijgen we 1
bal. We kunnen nog sparen tot volgende week woensdag, 18 december, daarna wordt de poster opgestuurd.

Rekenen
We zijn met rekenen bezig met geldrekenen. Welke munten zijn er? Hoeveel wisselgeld krijg je terug? Welke
munten maken samen bijvoorbeeld € 9,00?
Dit is ook thuis, spelenderwijs, te oefenen met uw kind. Leuk om te doen!
Ook zijn we bezig met meten, wegen en een maatbeker aflezen. Dus wie weet krijgt u wel hulp in de keuken!
Lezen
We hebben de eu, j en ie geleerd. We merken aan de leerlingen dat u, w, h,o, a ook nog lastig zijn.

Blijven jullie thuis lekker oefenen? Veel leeskilometers maken, dat is heel belangrijk.

In de kerstvakantie krijgen de leerlingen een bingoblad mee naar huis, om het lezen in de vakantie ook te stimuleren.
19 december
Volgende week donderdag gaan we de kastjes van de leerlingen opruimen. Het zou fijn zijn als de leerlingen een
(grote) tas bij zich hebben, zodat alles goed mee naar huis kan.
Wij jullie allemaal alvast hele fijne kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en een hele fijne vakantie!

Tafels
Woensdag 18 december hebben de kinderen de laatste tafeltoets van dit jaar. Oefenen jullie hier nog voor?

Woordenschat
De woorden die wij deze week geleerd hebben, gaan over omgang in de maatschappij.

•

bedanken

•

het gezelschap

•

de groet

•

groeten

•

hand in hand

•

de liefste

•

omhelzen

•

de omhelzing

•

rekening houden met

•

toestaan

•

de vriendschap

•

weigeren

Het duurt nog even maar de volgende toets van geschiedenis is op 16 januari.
Deze toets gaat over de Grieken en de Romeinen. De kinderen krijgen het leerblad mee naar huis.
Er is al een gezellige kerstsfeer in de klas. Maar wij missen nog een paar lampjes. Heeft u nog een lichtslang of
lampjes thuis, die niet gebruikt worden? Dan ben ik daar in de klas erg blij mee!
Wilt u de verlichting weer terug? Maak er dan een kaartje aan met de naam van uw kind. Op de laatste vrijdag
voor de vakantie geef ik de verlichting weer mee naar huis.

Goed nieuws, iedereen mag het horen!
Uitnodiging voor het kinderkerstfeest op zondag 22 december om 18.00 uur
De kinderen van de Regenboogclub én van de kindernevendienst nodigen u van harte uit om te komen kijken
naar hun kerstviering in de Dorpskerk op zondag 22 december. We beginnen om 18.00 uur.

Het is een viering vóór en dóór kinderen en belooft daardoor een echt kinderkerstfeest te worden. Alle kleine
kinderen die komen, mogen vooraan op de voorste banken zitten zodat ze het allemaal goed kunnen zien.
De leiding past op ze.
In het eerste gedeelte gaan de jongste kinderen van de Regenboogclub het goede nieuws van de geboorte van
Jezus uitspelen en daarna zijn de kinderen van de oudste groep aan de beurt. Zij gaan de musical: ‘ Het allermooiste schilderij’ opvoeren. De boodschap die de kinderen door deze musical willen uitdragen is dat niemand
meer is of belangrijker is dan de ander, iedereen is gelijk.
Er is dit jaar geen pauze om de viering zo kort mogelijk te houden en er wordt ook geen vrij verhaal verteld.
Aan de uitgang collecteren we voor de onkosten.
Komt u, kom jij ook? Iedereen is van harte welkom!
De kinderen en de leiding

