25 juni 2020

Vrijdag 26 juni

Groep 8 komt terug van Texelkamp

Maandag 29 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli

GMR-vergadering

Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli

Portfolio mee

27 juni
29 juni
30 juni

Damian
Janneke
Thijs
Jessica
Noortje

2 juli

7 jaar
10 jaar
7 jaar
12 jaar
11 jaar

26 juni

:

ouders van Toby Haveman

3 juli

:

ouders van Levi, Liam en Boaz de Groot

groep 3
groep 6
groep 3
groep 8
groep 7

Beste ouders,
Groepsbezetting
Ik val met de deur in huis.
Hierbij de bezetting van de groepen voor komend schooljaar. U ziet ook een nieuwe naam staan: Christel. Zij
stelt zich nog aan u voor. Christel heeft veel zin om bij ons te beginnen. Ze neemt de nodige ervaring mee en
past naar ons idee goed in het team.
Op de volgende pagina ziet u het volledige schema.

Digimant is de wekelijkse
nieuwsbrief van Daltonschool
De Diamant en is bestemd
voor ouders, medewerkers en
relaties van onze school.
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Christel en Mandy gaan het zwangerschapsverlof van Pascalle invullen.
De situatie rondom Brigitte is op dit moment nog onzeker. Ze zal in ieder geval voor de zomervakantie haar
werkzaamheden niet oppakken. Ook niet gedeeltelijk. Het vervolg moeten we afwachten. Elly heeft aangegeven, dat ze, indien nodig, het ziekteverlof van Brigitte zal invullen. De verdeling over de dagen is dan ook nog
niet vastgesteld. We hopen op een spoedig herstel en wensen Brigitte van harte beterschap toe.
Mogelijk dat we in de loop van het jaar iets moeten aanpassen. U weet allen, dat het niet gemakkelijk is om de
formatie ingevuld te krijgen. We gaan er van uit, dat een nieuwe uitbraak van corona achterwege blijft.
Nog steeds is de vervangingspool veel te klein. De kans dat in de toekomst een groep naar huis gestuurd moet
worden, is nog steeds aanwezig. Maar laten we zo niet afsluiten! We zijn blij het weer rond te hebben. Het gaat

echt weer een goed jaar worden.
Groepsindeling 1 t/m 3
Zoals eerder geschreven in De Digimant krijgen wij volgend jaar twee kleutergroepen, een groep 2/3 en één
groep 3. Er zijn te veel groep 3-leerlingen om één groep 3 te vormen. Twee groepen 3 maken is niet mogelijk,
omdat de twee kleutergroepen dan veel te groot worden.
Een groep 2/3 is voor ons niet onbekend en schept ook mogelijkheden.
De verdeling van de kinderen is in mei gemaakt door de leerkrachten in overleg met onze IB-er. Als directeur
heb ik de procedure nauwgezet gevolgd. Bewust is deze indeling niet eerder met u gecommuniceerd, omdat
eerst met enkele ouders gesproken moest worden over het wel of niet overgaan naar de volgende groep.
Bij het verdelen van de leerlingen is o.a. met de volgende punten rekening gehouden:

•

totale samenstelling van de groep, zodat de kinderen in redelijkheid zijn verdeeld;

•

Kindkenmerken;

•

Familie;

•

aantal jongens en meisjes;

•

vriendjes en vriendinnetjes;

•

jongste kleuters hebben wij zoveel mogelijk bij de huidige leerkracht gelaten.

Het aanbod voor groep 2 zal hetzelfde zijn in de groep 1/2 als in de groep 2/3. Ook voor groep 3 geldt dat het
aanbod in 2/3 hetzelfde zal zijn als in groep 3. Uiteraard zullen er af en toe verschillen zijn.

Dat is nu ook het geval bij de kleutergroepen.

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden over de gang van zaken in groep 2/3 en
3. De verdeling van de kinderen sturen we in een separate e-mail naar de ouders van de groepen 1/2, 2/3 en 3.
Gesprekken met ouders
Ook geven we vandaag duidelijkheid over de gesprekken met ouders. We hebben het volgende besloten: Als een
leerkracht het van belang vindt, nodigt deze u uit voor een gesprek. Die uitnodiging krijgt u voor aanstaande dinsdag. Als u zelf een gesprek nodig vindt, mag u dat na dinsdag aan de leerkracht vragen. Afspraken worden per email gemaakt.
Als er een gesprek gaat plaatvinden, moet u aan een paar dingen denken:
•

We willen dat u uw vragen vooraf aan de leerkracht mailt. Bedenk dat het gesprek niet langer is dan de tijd
die de leerkracht vooraf heeft aangegeven.

•

U zult zich echt aan de begintijd moeten houden. Als u te vroeg bent, dan wacht u even buiten. Te laat
komen mag niet.

•

Voor binnenkomst wast u buiten even uw handen. Bij de kleuters kunt u dat in de toiletten doen.

•

U mag samen komen en loopt direct na handen wassen naar het lokaal van uw kind.

•

Voor uw binnenkomst is de tafel en stoel gereinigd.

•

U geeft geen hand

•

Indien u ziek of verkouden bent, maakt u een nieuwe afspraak.

•

Als iemand in uw gezin ziek of verkouden is, maakt u een nieuwe afspraak.

•

Na het gesprek verlaat u meteen het gebouw.

Groep acht

De eerste berichten van Texel stromen binnen. Wat
zijn we blij dat het kamp voor groep acht gewoon (onder voorwaarden ) door kan gaan.
De kans dat de eindmusical door kan gaan, wordt
steeds groter. We moeten echter ook goed denken
aan de maatregelen die noodzakelijk zijn om besmetting te voorkomen. Na de toespraak van onze minister president dacht ik aan het volgende: We
gaan met veel plezier naar onze schoolverlaters kijken en hun zingen is gelukkig toegestaan. Maar: Laten we echter als volwassenen bedenken, dat we niet gaan roepen, schreeuwen of meezingen. Dat kan dus niet!
De heg is bij het fietspad ingekort

Dat maakt het een stuk veiliger. We hebben de kinderen nogmaals op het hart gedrukt, dat we voor
school achter elkaar en rustig fietsen. Voorlopig zullen we einde schooltijd nog even dit punt in de gaten houden. De kinderen verdienen echt een compliment: De fietsen worden netjes gestald en dan is er ruimte voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp

Schoolfotograaf
Deze week is de schoolfotograaf op school geweest.
U ontvangt volgende week een zwart/wit afdruk van de portretfoto van uw zoon of dochter. Op de achterkant
staat een duidelijke instructie van de fotograaf. De foto’s kunt u rechtstreeks bestellen bij de fotograaf.
Er is ook een groepsfoto gemaakt. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 ontvangen een mini-afdruk van deze foto. Voor de leerlingen van de bovenbouw hebben we helaas geen kleine afdruk, maar ze zijn zeker erg leuk geworden. De groepsfoto bestelt u ook rechtstreeks bij de fotograaf. Mocht u de bovenbouw-groepsfoto toch willen zien voordat u bestelt, dan kunt u contact opnemen met administratie.diamant@wijdevenen.nl. Dan zoeken
we een oplossing.

De door u bestelde foto’s worden door de fotograaf naar uw huisadres gestuurd.

Van de Medezeggenschapsraad
Beste ouders.
Zoals we eerder dit schooljaar al hebben gezien met de herverkiezing van de Voorzitter van de MR, ontstaat er
vanuit het vastgestelde rooster van aftreden in het reglement per 1 september een vacature in de oudergeleding van de MR van De Diamant. Deze vacature ontstaat door het, conform de regels, aftreden van Paola Nieuwenhuizen.

Dit houdt in dat, om te komen tot voltallige bezetting van de MR (3 personeelsleden en 3 ouders), we hierbij
voor de genoemde vacature een MR-verkiezing uitschrijven voor één positie in de oudervertegenwoordiging .
De doelstelling is om tot formatie van een weer complete MR te komen.
Paola heeft aangegeven dat zij zich graag herkiesbaar stelt voor deze plaats in de MR en de komende 3 jaar
graag nog mee zou bouwen aan een goede en veilige school.
We zijn op zoek naar ouders die de komende periode (3 jaar) de MR willen versterken met als doel de kwaliteit
en invulling van onderwijs voor onze kinderen te waarborgen en tevens bij te dragen aan de invulling van vormgeving van alle veranderingen rondom het IKC.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 14 juli per email aanmelden en of meer informatie inwinnen via onderstaande mailadres of bij een van de MR leden:

mr.diamant@wijdevenen.nl
http://dediamant.eu/pagina/392038/MR-leden

Op 14 juli sluit de aanmelding en zal de MR de mogelijke samenstelling van de nieuwe MR bespreken. Uiterlijk
op 31 augustus zal de concept samenstelling ter goedkeuring met u als ouders worden gedeeld. Indien er geen
bezwaren ontvangen worden, zal de nieuwe MR samenstelling dan per 15/9/2019 worden vastgesteld.
We kijken uit naar uw reactie.

Namens de MR, Jan Paul van der Wallen, voorzitter

We zijn in de klas druk aan het oefenen/herhalen van alle tafels. De kinderen hebben een tafelkaart gekregen. De
kinderen krijgen een sticker op hun tafelkaart als ze de tafel behaald hebben.
Elke week doen de kinderen bij mij een tafeltoets. Ik flits dan de tafel. De kinderen moeten binnen 3 tellen een
antwoord geven. Thuis en op school moet er weer hard geoefend worden om alle tafels te automatiseren.
Er zijn nog een paar kinderen die hun portofolio map nog moeten inleveren. Denken jullie eraan deze mee naar
school te nemen?

In de periode dat we thuisgewerkt hebben, hebben alle kinderen zonnebloempitten gekregen om thuis zonnebloemen te zaaien. Ik ben heel benieuwd hoe het
inmiddels met de zonnebloemen gaat!
Ik wil jullie vragen om een foto te maken van je (groeiende) zonnebloem en deze
foto naar mij te mailen. Uiteindelijk ga ik de foto’s gebruiken, maar dat is nog een
verrassing!

