9 juli 2020

Vrijdag 10 juli

Maandag 13 juli

Onthulling kalkzandsteenblokken en nieuw logo IKC

Dinsdag 14 juli

Uitvoering musical voor alle leerlingen

Woensdag 15 juli

Gr 8: afscheidsavond

Donderdag 16 juli

Laatste schooldagviering. Afscheid van Meester Hans met de kinderen.
Einde schooldag 14.30 uur

Vrijdag 17 juli

De zomervakantie begint voor iedereen om 12.00 uur!!

15 juli
16 juli

Jian
Mila

5 jaar
5 jaar

10 juli

:

ouders van Mila Griffioen

17 juli

:

ouders van Jace Blok

groep 1/2A
groep 1/2C

De volgende ouders zijn aan de beurt om op zaterdag 11 juli het oud papier op te halen:
Jeroen Waelen en Martin Jansen
Johan van Leeuwen en Ronald van Rijn

Beste ouders,
We hebben gisteren Ellen onthaald. Een jonge enthousiaste leerkracht die deze aandacht
verdient.
12 ½ jaar werken in het onderwijs is een flinke stap. Ik wil niet schrijven “het vierde deel
naar pensioen”. Zo hoog zal de pensioengerechtigde leeftijd toch niet worden?
Ik wens Ellen nog heel veel gelukkige jaren in het onderwijs.
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Tja, voor mij is de tijd van afscheid heel dichtbij gekomen. Ik weet dat velen,

Inleveren kopij voor woensdag
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het geluk gehad, altijd een voortreffelijke ondersteunende hand te hebben

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

Door de intensieve samenwerking heeft deze laatste een speciaal plekje ver-
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veel moeite hebben gedaan om dat afscheid met de nodige festiviteiten te

omkleden. Iedereen daarvoor hartelijk dank.
Ik ga van jullie aandacht genieten.
Veel collega’s heb ik in die 28 jaren in Zevenhoven voorbij zien komen. Ik heb
gehad. Dat begon destijds met Pien van Oosten, daarna Anneke Bader en tenslotte onze Jolanda.
diend. Ik denk dat twee collega’s elkaar zelden zo goed aanvoelden en aanvulden. Jolanda, hartelijk dank!
Als je begint met bedanken moet je oppassen, dat je niet iemand passeert.

Hierbij passeer ik daarom de rest. Ik ben dankbaar voor de inzet van ieder lid

van De Diamant in het heden, maar ook de voorgangers van De Zevenhof en Johannes de Doperschool. Samen
hebben we in feite De Diamant laten groeien tot wat het nu is.
Al met al heb ik 45 jaar met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt. Er is in die jaren veel veranderd, veel verbeterd. We mopperen wel eens op zaken, maar wat hebben we een prachtig vak. Jonge kinderen voorbereiden
op de maatschappij vraagt veel kennis, doorzettingsvermogen, tact, eelt op je ziel, teamoverleg en af en toe een
fikse tegenvaller.
Als je echter de volgende dag van het kind hoort: “ja, nu kan ik het wel” dan is je dag goed! Daar doen we het
voor. Als je je bovendien geborgen weet door een hecht team, kan je de hele wereld aan.
Beste ouders, kinderen, leerkrachten, hartelijk dank voor de afgelopen jaren. Jullie gaan samen onder leiding
van Marion Groot een nieuw hoofdstuk tegemoet. Het boek is niet uit! Ik wens jullie allen het allerbeste!
Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp

Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de prachtige bloemen!

Zoals een leerling al zei, ik kan bijna een bloemendoolhof maken in het huis, weer eens wat anders
dan een maisdoolhof.
Wat echt een leuke verrassing!
Bedankt! (Juf) Ellen

Musical groep 8
Op Dinsdag 14 juli gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 7 naar de musical van groep 8 kijken. Iedereen is reuze
benieuwd! De voorstelling vindt plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter deze dag op de fiets komt?
Groep 3 t/m 5 kijken in de ochtend de musical. Zij kunnen om 12.00 uur bij de kerk opgehaald worden of zij fietsen met de leerkracht mee naar school.
Groep 6 en 7 kijken de musical in de middag. Om 13.15 uur moeten zij bij de kerk aanwezig zijn en om 15.15 uur
kunnen zij vanaf de kerk weer naar huis. Of zij fietsen met de leerkracht naar school.

Donderdag 16 juli
Donderdag 16 juli vieren wij de laatste schooldag en tevens het afscheid van meester Hans. Deze dag gaan de
kinderen een wereldreis maken. Op de liedjes wordt al flink geoefend. Aan het einde van de dag wordt een
voorstelling opgevoerd voor meester Hans en zijn gezin.
Het is deze dag continurooster tot half 3. Alle kinderen moeten zelf lunch meenemen en drinken voor het tussendoortje. Van de OV krijgen alle kinderen een heerlijke fruithap.

In groep 7 hebben we woensdagochtend een spelletjesochtend om de gemiste verjaardagen te vieren! De kinderen mogen zelf spelletjes van thuis meenemen, zolang deze niet computer ge-

relateerd zijn.
We maken er een gezellige ochtend van met gezelschapsspelletjes!

Bijlage:
Informatie over theaterlezen

