11 juni 2020

Vrijdag 12 juni

Maandag 15 juni

Groep 3 t/m 8 bezoekt de bouw van het IKC

Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni
Donderdag 18 juni

MR-vergadering

Vrijdag 19 juni

13 juni
14 juni

Lilly
Elisa
Flint
Jari
Feline
Mohammed Nour
Finn
Evelien

15 juni
17 juni
18 juni

7 jaar
13 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
7 jaar
6 jaar
6 jaar

12 juni

:

ouders van Veerle en Stan Jordense

19 juni

:

ouders van Bent van Klaveren

groep 3
groep 8
groep 3
groep 4
groep 5
groep 3
groep 1/2A
groep 1/2A

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
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relaties van onze school.
Inleveren kopij voor woensdag
19.00 uur via de mail:
administratie@dediamant.eu
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Telefoon: 0172-53 82 37
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•

Beste ouders,
Terug naar normaal
Het was toch weer even wennen: Terug naar normaal, maar niet helemaal!
Maandag was het toch weer voor iedereen een beetje vreemd. De instructies
van het R.I.V.M. worden zo goed mogelijk nageleefd en met gezond verstand
en begrip voor elkaar komen we er wel.
Fijn dat u meewerkt aan de aanpassingen die we hebben gedaan. Ik zie dat de
ouders de route op het kleuterplein goed volgen.
Graag wijs ik u nog op een paar puntjes:

Volgende week wordt de heg bij het fietspad gesnoeid, zodat daar de gevaarlijke situatie wordt opgelost. Ik sta er zo veel mogelijk zelf, maar misschien dat er een of meer ouders zijn die ons willen helpen om
dat na schooltijd in goede banen te leiden. Vooral aan het eind van de schooldag is het oppassen geblazen.

•

Wilt u niet op het fietspad gaan staan, als u wacht. Ook uw fiets dus in het gras. Er zijn enkele ouders die
eigenlijk niet meer hoeven te wachten op hun kind, maar de tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan.
Vaak met jonge kinderen in de buurt. Doet u dat a.u.b. niet! Ook fietsjes en steppen dus van het fietspad
af!

•

We willen echt dat de kinderen de fietsen fatsoenlijk neerzetten. Dat kan alleen als ze van een deugdelijke
standaard zijn voorzien. Wilt u thuis controleren of de fiets van uw kind goed blijft staan? Niet iedereen
heeft dit serieus opgepakt. Vallende fietsen beschadigen ook andere fietsen en dat kunnen we voorkomen.

•

Natuurlijk zwaaien de vertrekkende ouders van de kleuters even naar de kinderen, maar wilt u niet bij de
ramen blijven staan? Ook geen tikken op de ramen a.u.b.

Studiedag
Behalve Corona hebben we als team meer onderwerpen te bespreken. Afhankelijk van wat mag, laten we zo
veel mogelijk (soms aangepast) doorgaan. Volgende week woensdagmiddag heeft het team een studiemiddag
en –avond met de nieuwe directeur Marion Groot. Samen wordt al vast naar het nieuwe schooljaar gekeken.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op school! Het was enige tijd onduidelijk of we dit schooljaar de schoolfoto’s konden
laten maken. Maar het is gelukt.
Datum
De fotograaf komt op maandagochtend 22 juni en dinsdagochtend 23 juni. (Dit is dus gewijzigd – oorspronkelijk
was dit alleen dinsdag 23 juni – hele dag).
Op maandag 22 juni zijn de kleuters, groep 3 en groep 8 aan de beurt.
Op dinsdag 23 juni gaan de groepen 4, 5, 6 en 7 op de foto.
Wilt u hier rekening mee houden?

Afspraken
In verband met de Corona-maatregelen hebben wij met de fotograaf de volgende afspraken gemaakt:
•

Er worden dit jaar geen broertje-zusje- en gezinsfoto’s gemaakt.

•

De fotograaf houdt min. 1,5m afstand van de leerlingen. Kinderen worden
dus niet aangeraakt.

•

Iedereen wordt staand gefotografeerd.

•

De fotograaf loopt niet door de school.

•

Naast een portretfoto worden de kinderen ook in kleine groepjes op de foto
gezet. De fotograaf zal van deze foto’s, per groep, een leuke collage maken
zodat we ook dit jaar toch een groepsfoto hebben. Uitzondering hierop is
groep 8. We proberen de groepsfoto van groep 8 buiten te maken.

•

U ontvangt via school de bestelkaarten van de fotograaf. Hierna kunt u de
foto’s rechtstreeks bij de fotograaf bestellen. De bestelde foto’s worden bij u thuis afgeleverd.

Bezoek bouw IKC
De bouw van het nieuwe IKC gebouw gaat erg snel. Zo snel, dat de bouw voor op schema ligt. De Diamant, de
Ark en SKL hebben de kans gekregen om een aantal bouwstenen te beschilderen. Deze blokken worden ingemetseld op de eerste verdieping.
Op maandag 15 juni gaan de groepen 3 t/m 8 om de beurt naar de bouwplaats. Zij gaan daar de bouwstenen
versieren en krijgen een kleine rondleiding rondom de bouwplaats (zie ook de Digimant van vorige week).
Voor het beschilderen van de stenen vragen wij u om de kinderen oude kleding aan te doen. De verf die gebruikt wordt, is namelijk watervast. U kunt bijvoorbeeld ook een oude blouse of regenjas meegeven ter bescherming van de kleding.
Verder zijn wij nog op zoek naar verf om te gebruiken. Heeft u nog wat in de schuur? Wij gebruiken het graag!

De kleuters blijven op school. De juffen zorgen ervoor dat van de kleuters een handafdruk met naam op de stenen komt.
Nadat de stenen zijn ingemetseld zijn ze enige weken zichtbaar. Misschien leuk om, samen met uw zoon of
dochter eens te bekijken.
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.
Met vriendelijke groet,
Hans

Fruit
Even ter herinnering; woensdag, donderdag en vrijdag zijn fruitdagen op school.
Deze dagen nemen alle leerlingen fruit mee als tussendoortje!
Het is goed om te zien dat dit al heel veel gebeurt!

Thema
Nu we eindelijk allemaal weer op school zijn, kunnen we ook weer beginnen met een nieuw thema. We zijn deze week gestart met het thema ‘de ijssalon’. De kinderen hebben al nagedacht over wat we allemaal nodig hebben in een ijssalon. Er werden vooral veel lekkere ijsjes opgenoemd, maar ook een ijsschep en een vrieskist was
volgens de kinderen wel handig.
Letter
We zullen tijdens dit thema werken over de / l / van lekker. De meeste kinderen vinden ijsjes namelijk erg lekker!
Welkom
Er zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen op school. We wensen Yara, Fenna en Danique een hele fijne tijd

op De Diamant.
Inleveren
Tijdens de thuiswerkperiode hebben wij een aantal spullen mee naar huis gegeven. Wilt u deze spullen weer
inleveren? Het gaat om de bibliotheekboeken, de magneetjes en de plastic mapjes. Zou u ook het portfolio
weer aan uw kind mee willen geven naar school?

Rekenen
Deze week sluiten we blok 8 af. In dit blok hebben de leerlingen geleerd hoeveel centimeter er in 1 decimeter
past. We hebben ook gewogen, gemeten, klok gekeken en sommen gemaakt met geld.
In blok 9 gaan we verder met + en - sommen die over het 10-tal gaan. Deze sommen gaan tot en met de 30.
Ook worden de begrippen, de helft en dubbel, geoefend.
Lezen
We lezen veel met de leerlingen. Het einde van het jaar is in zicht. Wat zou het fijn zijn als er dan veel leerlingen het niveau van eind groep 3 kunnen lezen. We zijn goed op weg met elkaar! Om lekker veel leeskilometers te maken, doen we dat in de ochtend en (op de dagen dat er een middag is) ook in de middag. De leerlingen die het niveau van eind groep 3 al lezen, doen op dat tijdstip werktijd. Zo hebben we kleine groepjes
waarin de leerlingen lezen.
Buiten
We geven ook allerlei lessen, die zich daar voor lenen, buiten. Zo worden er onder andere lessen van de kan-

jertraining, dramalessen en bewegend leren buiten gedaan.
Portfolio
Over 3 weken krijgt uw kind het portfolio mee naar huis. Als u het portfolio nog thuis hebt liggen, wilt u deze
dan mee naar school geven.

