4 juni 2020

Vrijdag 5 juni

Maandag 8 juni

Alle kinderen weer de hele week naar school!!

Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni
Donderdag 11 juni
Vrijdag 12 juni

5 juni
7 juni
9 juni

Chris
Reinier
Liam
Jaylinn
Britt
Mart

10 juni

11 jaar
11 jaar
5 jaar
5 jaar
11 jaar
11 jaar

5 juni

:

ouders van Natalia Gebska

12 juni

:

ouders van Veerle en Stan Jordense

groep 7
groep 7
groep 1/2C
groep 1/2B
groep 7
groep 8

Op zaterdag 13 juni wordt het oud papier weer opgehaald door ouders van
De Diamant.
Graag uw papier voor 09.00 uur buiten zetten. De volgende ouders zijn aan de beurt:
•

Dave Leliveld

•

Emil Bos

•

Desmond van Tol

•

Carmen Hassing

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

Beste ouders ,
Weer volledig naar school
Wat fijn dat we vanaf aanstaande maandag weer de hele week, met alle kinderen naar school mogen. De afspraken hieromtrent heb ik u gisteren uitgebreid via een brief laten weten. Laten we ons aan deze afspraken houden!
In deze brief had het volgende opgenomen moeten zijn:
Tussen de middag op maandag, dinsdag en donderdag worden alle kleuters
om 11.55 uur opgehaald. Voor de duidelijkheid is voor de andere ophaalmo-
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menten hieronder een schema.

Woensdag

Vrijdag

1/2a

Maandag, dinsdag en
donderdag
15.00 uur

12.15 uur

11.45 uur

1/2b

15.05 uur

12.20 uur

11.50 uur

1/2c

15.10 uur

12.25 uur

11.55 uur

Formatie
Volgend jaar kunnen wij met 9 groepen starten.
Het is een lastige puzzel geweest om tot een goede verdeling te komen. Dit is de beste keuze:
1/2a

1/2b

2/3

3

4

5

6

7

8

Wellicht had u verwacht dat wij twee groepen 3 zouden maken. Dit is echter niet mogelijk, omdat de twee kleutergroepen dan veel te groot worden. Groep 2/3 is een combinatie die wij al eerder op school hebben gedraaid.
Voor ons is het dus niet nieuw. Het biedt voor ons een prachtige kans om het spelend leren door te trekken naar
groep 3.
Daarnaast geven we een vervolg aan ons leerplein. De resultaten waren positief en het team geeft unaniem aan
dat we dit een vervolg moet hebben. Het voortzetten van het leerplein is mogelijk door o.a. de extra zorggelden
die de school in komen.

De verdeling van de leerkrachten en de leerlingen over de groepen kan ik nog niet geven. We zijn ver, maar er
zijn ook nog onzekere factoren. Indien hier zekerheid over is, zal ik u die indeling geven.
De leerkrachten kijken gezamenlijk naar de verdeling van de leerlingen over de groepen. In het verleden hebben we regels opgesteld over de factoren waarmee we rekening moeten houden. Indien we die indeling met
zekerheid kunnen geven, krijgen de ouders van die groepen bericht ( groepen 1/2, 2/3 en 3 )
Op tijd naar school
Ik zie dat de afgelopen weken toch nog enkele kinderen te laat op school waren. Wilt u uw kinderen op tijd wegbrengen of wegsturen van huis? In de nieuwe situatie is te laat komen heel vervelend!

IKC 7hoven
Wij ‘bouwen’ door aan ons nieuwe IKC. En niet alleen letterlijk. Er gebeurt op allerlei fronten veel!
Zo zijn wij bijvoorbeeld met de kernpartners bezig om een logo voor het IKC te kiezen.
Op 15 juni aanstaande zullen alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 richting de bouw gaan. De aannemer heeft
er voor gezorgd dat de kinderen 9 grote kalkzandsteenblokken mogen beschilderen. Deze blokken worden in
het gebouw op de verdieping ingemetseld. Hoewel ze na de afbouw niet meer zichtbaar zijn, blijven ze daar wel,
als een aandenken aan de bouw en de leerlingen. Als het gebouw na een hele lange periode zal worden afgebroken, zullen de stenen tevoorschijn komen.
Misschien een geruststelling voor u: de kinderen gaan de bouwplaats – vanwege de veiligheid - niet op. Ze blijven buiten de hekken.
In de laatste week voor de zomervakantie worden de stenen onthuld. Dit zal zijn tijdens de hoogste puntviering.
Belangrijk voor u als ouder, is dat de Gemeente Nieuwkoop de kinderen op enig moment – tijdens het versieren
van de stenen - zal filmen. Deze opnamen zullen gebruikt worden in een filmpje dat gemaakt wordt over de
bouw. Tevens zullen er tijdens de viering van het hoogste punt opnames gemaakt worden door een drone. De
beelden worden gebruikt op social media van de Gemeente.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind(eren) worden gefilmd, wilt u dit dan doorgeven via de mail
(administratie.diamant@wijdevenen.nl) ? Graag voor 12 juni a.s.
Omdat de beelden worden opgenomen door de Gemeente, vragen wij u dit expliciet.
Ik wens u allen weer een goede start!

Met vriendelijke groet, Hans Broekkamp

Leesboeken
Op dit moment zien de boekenkasten er erg leeg uit. Dat is een goed teken! Dit betekent namelijk dat veel kinderen op dit moment één of meerdere leesboeken thuis heeft.
Maar, als we volgende week weer volledig naar school gaan, is het prettig als alle kinderen de boeken die zij
thuis niet meer aan het lezen zijn, weer mee naar school nemen. Dan kunnen we de boekenkasten weer vullen

en kunnen de kinderen een nieuw leesboek uitkiezen.

Bijlage: brief van onze bestuurder, Thea Janson

