30 januari 2020

Vrijdag 31 januari

Stakingsdag: de school is gesloten.

Zondag 2 februari

Juf Pascalle jarig

Maandag 3 februari

Studieavond team

Dinsdag 4 februari
Woensdag 5 februari

MR-vergadering
Kleutergym in De Vlijt

Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari

31 januari

:

Ax

6 jaar

groep 1/2B

1 februari

:

Zoey

8 jaar

groep 4

2 februari

:

Sophie

6 jaar

groep 1/2C

5 februari

:

Jens

5 jaar

groep 1/2A

6 februari

:

Gijs

11 jaar

groep 7

31 januari

: ouders van Maud van Mastwijk

7 februari

: ouders van Sijmen Slingerland

Op zaterdag 8 februari komen de volgende ouders uw oud papier ophalen:
Wilco Mur
Teus Voshart
Gerard van Mastwijk
Martine van Zon

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,
Te laat
Ik zie in het logboek van de school, dat er nog steeds (dezelfde) leerlingen
regelmatig te laat de klas binnenkomen. Ik vrees dat dit niet altijd aan de kinderen ligt. Enkele ouders heb ik hier bericht over gestuurd, anderen heb ik al
eens aangesproken.
Ik verzoek u echt er zorg voor te dragen, dat uw kind op tijd in de klas is. Mogelijk bent u als ouder niet altijd van de laatkomers op de hoogte. In de Digimant heb ik hierover meermalen geschreven. Dat zal u vast onderhand
gaan vervelen. We gaan het iets anders aanpakken. U krijgt van school via de

administratie eens per week een e-mail bericht als uw kind niet op tijd in de

klas verscheen. Verschijnt er geen bericht, dan gaat het blijkbaar goed.
Verlof
De voorjaarsvakantie is in zicht. Om problemen te voorkomen, ben ik duidelijk over verlofaanvragen om file te
vermijden en soortgelijk:-) Helaas voor u, daar mag ik niet in toestemmen en ik ben verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.
Staken
Is er ook nog gezellig nieuws? Ja, u kreeg de kans om twee dagen met uw kind(eren) buiten de schooltijden op
pad te gaan. Ik snap dat dit in combinatie met bovenstaande vreemd overkomt. Ik hoop dat u van de twee extra
dagen met uw kind heeft genoten, maar ik begrijp ook dat dit niet altijd even goed uitkwam. Ik dank u hartelijk

voor uw begrip!
Ook deze week overkwam het ons weer, dat de invalpool leeg was en we hadden toch echt een invaller nodig.
We losten het op, maar wederom bleef ander werk liggen
IKC
Gisteren heeft u via de email de nieuwsbrief ontvangen van de Gemeente Nieuwkoop over het Integraal Kind
Centrum. U heeft kunnen lezen dat de voorbereidingen voor de start van de bouw nu zijn begonnen. Binnen
enkele weken zullen de bouwactiviteiten ook te zien zijn op de locatie. Als u leuke ideeën voor de aftrap heeft,
horen we dat graag!
Met onze partners zijn we bezig om de samenwerking ook inhoudelijk vorm te geven. We zijn echter nog op zoek
naar een goede naam voor het IKC. Hiervoor hebben wij een enquête uitgeschreven. Deze heeft uw zoon/
dochter deze week meegekregen. Aan u het verzoek om de enquête in te vullen en binnen een week in te leve-

ren op school. Dezelfde vraag is ook gesteld aan de ouders van de kinder- en peuteropvang en aan alle medewerkers van het IKC.
Naar aanleiding van de resultaten zal de definitieve naam van het IKC worden gekozen.
Overblijf
Volgende week ontvangt u de rekening voor de overblijf. Het gaat om de maanden
november en december 2019 en januari 2020.
Wilt u zorgen voor een correcte en tijdige betaling. Dit scheelt veel werk.

Digibord
Groep drie heeft een nieuw prowisebord ( digitaal schoolbord ) gekregen. Het oude ( twee jaar oud ) wordt nu
gebruikt bij de lessen op het leerplein. We konden het bord aanschaffen vanwege een extra eenmalige subsidie
die wij hebben ontvangen voor het leerplein.
Eigenaarschap
Jolanda en ik volgen een cursus, zodat we nog beter grip krijgen op de kwaliteit van ons onderwijs. Eigenaarschap is het toverwoord. Eigenaarschap in alle lagen en op alle fronten, dus zeker niet alleen bij de kinderen.
Als we kijken naar onze voornemens voor dit schooljaar, liggen we goed op koers. Elk jaar stellen we ons schoolplan bij: Rust roest. In een van de volgende Digimanten zal ik een tussenevaluatie schrijven over de voortgang
van de plannen voor 2019-2020.
Met vriendelijke groet,

Hans Broekkamp

TREFWOORD: Zorgen
Schone kleren, verantwoord eten, een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht, dagelijks ervaren de meeste
kinderen aan den lijve wat zorgen inhoudt. Ze zijn ervaringsdeskundigen op dit terrein, ook al zijn ze zich daar
vaak nauwelijks van bewust. Kinderen ondergaan overigens niet alleen zorg, ze kunnen ook zelf heel goed zorgen
voor bijvoorbeeld een huisdier of een baby.
Zorg en ondersteuning aan mensen bieden die dat nodig hebben zoals kinderen, zieken en ouderen, zit ingebak-

ken in onze cultuur en is zelfs verankerd in de ‘Rechten van de Mens’.
We laten mensen niet aan hun lot over. Deze zorg kent een lange traditie, voortkomend uit een overwegend
christelijk verleden waarin naastenliefde een belangrijke pijler vormt voor een humane samenleving. Door de hoge kosten staat de verzorgingsstaat onder druk. Mensen nemen dan ook vaker hun verantwoordelijkheid in de
vorm van bijvoorbeeld mantelzorg en burenhulp.
In de Bijbelverhalen van deze week horen we over de zorg van Jezus over de schoonmoeder van Petrus en de
slaaf van een Romeinse commandant. Deze Romein zorgt goed voor zijn slaaf en maakt zich erg bezorgd om hem.
Hij is ervan overtuigd dat Jezus hem beter kan maken. In het verhaal van Josa gaat het over het doorbreken van
eenzaamheid.

Schoolfruit
Aanstaande maandag en dinsdag is er ook schoolfruit aanwezig. Het schoolfruit dat deze week eigenlijk voor de
donderdag en vrijdag bedoeld was, schuiven we door. Aanstaande maandag en dinsdag delen we mango en
watermeloen uit.
Ook de rest van de dagen is er schoolfruit. Wat dit is, is op het moment van schrijven nog niet bekend.
Als u wilt weten wat het schoolfruit is, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van het schoolfruit.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm

Actie SOS koala
Vorige week maandag heeft Bo uit groep 6 de actie SOS koala in alle klassen onder de aandacht gebracht.
De TV-actie NPO Zapp Your Planet – SOS Koala is opgezet door NPO Zapp en het WWF. Kinderen kunnen samen
met ouders/begeleider een actie opzetten om op deze manier geld in te zamelen voor de koala’s in Australië.
Het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld medicijnen, noodhulp en voedsel.
Er zijn ontzettend veel kinderen van De Diamant in actie
gekomen om geld in te zamelen. Dat is super! We hebben als school dan ook een heel mooi bedrag opgehaald: € 301,71.
Iedereen bedankt voor het meehelpen aan deze actie!
Bo is afgelopen zaterdag naar de speciale Zapp Your Planet uitzending geweest en heeft daar namens onze
school het geld gedoneerd.
Dankjewel, Bo! Mede dankzij jouw inzet hebben wij dit
mooie bedrag kunnen doneren.

“Ik ben mijn lunchtrommel en beker kwijt……”
Deze opmerking horen we regelmatig bij de start van de overblijf.

Zeker onze leerlingen van de onderbouw weten niet altijd welke broodtrommel ze meegenomen hebben.
Hierdoor ontstaat er verwarring en moet er soms lang gezocht worden om de juiste lunchtrommel bij de juiste
leerling te krijgen.
Daarom een dringend verzoek aan u om op de trommel en beker duidelijk de naam te vermelden.
Namens de overblijfvrijwilligers: dank u wel!

Welkom
Welkom Levi in groep 1/2a! We wensen je een fijne tijd op De Diamant.

Kleutergym in De Vlijt
Op woensdag 5 februari gaan alle kleutergroepen gymmen in de Vlijt. De gymschoenen worden vanaf school
meegenomen naar de Vlijt. De kinderen mogen wel zelf gymkleding meenemen.
In de ochtend start groep 1/2 a in de Vlijt. De deur is vanaf 08:20 open. Als ouder mag u mee naar binnen lopen. Omdat het voor sommige ouders lastig kan zijn om hun kleuter bij de Vlijt te brengen voor 08:30, vanwege andere kinderen die naar school moeten, is het een vrije inloop tot 08:45.
De tijden van alle groepen op een rijtje:
•

groep 1/2 a, 08:30-09:25. 09:25 gaan de leerlingen aankleden, om 09:35 worden ze opgehaald om naar
school te gaan.

•

groep 1/2 b 09:50-10:45. 10:45 gaan de leerlingen aankleden, om 10:55 worden ze opgehaald om naar
school te gaan.

•

groep 1/2 c 11:15-12:15. De leerlingen gaan 12:15 aankleden, 12:15
mogen de ouders ook naar de Vlijt komen om hun kind op te halen. Zo
is er ook voldoende tijd om weer op tijd op het schoolplein te staan.

Om alle kleuters van en naar school en de Vlijt te krijgen zijn we opzoek naar
rijouders.
U krijgt hierover nog een appje van de klassenouder. Het zou ook fijn zijn als
er een aantal ouders van 1/2c aan het einde van de ochtend even willen helpen met opruimen.
Het speelhuisje

Voor het speelhuisje van de kleuters zoeken we tijdelijk een opslagplaats, totdat we een goede bestemming
hebben gevonden. Als u plek heeft, meldt dit dan even bij de groepsleerkracht!

Lezen
Er zijn al ontzettend veel letters aangeleerd. De leerlingen kunnen steeds meer boekjes zelf lezen! Als jullie een
leuk boekje voor thuis zoeken, buiten de klas op de kast staan bakken met boekjes. Deze mogen mee naar huis
genomen worden, thuis lekker lezen en dan het boekje omwisselen. Elke dag lezen met jullie zoon of dochter is
erg belangrijk!
Rekenen

Met rekenen zijn we met de vriendjes van 10 begonnen. Als voorbeeld: 7 is het vriendje van 3, dit is samen 10. 8
is het vriendje van 2.
Uw kind kan vast nog meer vriendjes vertellen.
Werktijd
Na de kerstvakantie zijn we weer begonnen met werktijd. De leerlingen moeten hun werkjes plannen en afkleuren met de kleur van die dag. Ook zit er elke week een samenwerkingsopdracht bij, die je maakt met je maatje
van die week. Als je een werkje af hebt, mag je een magneet ophangen. De juffen zetten een krul in de kleur van
de dag als de taak af is. Als de leerlingen 5 dagen naar school gaan, is het de bedoeling dat ze minimaal 3 werkjes af hebben die week.
Het blad van werktijd krijgen ze elke week mee naar huis.

Tot nu toe hebben we nog niet alle portfolio’s terug. Zou u deze mee naar school willen geven?
Op dinsdag 4 februari heeft groep 7 een woordjestoets voor Engels. De woorden worden van het Engels naar
het Nederlands getoetst en van het Nederlands naar het Engels.

