2 juli 2020

Vrijdag 3 juli

Portfolio mee

Maandag 6 juli

OV-vergadering

Dinsdag 7 juli

MR-vergadering

Woensdag 8 juli

Receptie afscheid meester Hans voor genodigden

Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli

3 juli

Danaé

9 jaar

3 juli

:

ouders van Levi, Liam en Boaz de Groot

10 juli

:

ouders van Mila Griffioen

groep 5

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,
Zo vlak voor de zomervakantie blik ik altijd even terug op het schooljaar.
Het is een vreemd jaar geworden, daar hoef ik eigenlijk niet veel meer over te schrijven. Iedereen heeft een topprestatie geleverd om in moeilijke tijden de kinderen in hun ontwikkeling te blijven stimuleren. Dat hebben
we samen gedaan. Ik hoop echt dat na de zomervakantie alles weer normaal is.

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

We hebben ondanks alles toch de meeste ontwikkelpunten van de school voldoende aandacht kunnen geven en de meeste doelen zijn gehaald. Ik geef een

overzicht:
De Speerpunten van 2019 - 2020
IKC
•

We zijn hier mee begonnen, maar dit wordt volgend schooljaar samen
verder opgepakt.
•

Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu
•

De rol van ouders als pedagogisch partner bespreken.

Het onderling goed afstemmen tussen de partners (school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) van de pedagogische lijn.
Op dit punt hebben we in werkgroepen met vertegenwoordigers van
de partners het nodige overleg gehad en er staat al veel op papier.

Voorbereiden tot het maken van een startdocument "Op het IKC doen we het zo".
Dit handboek over het nieuwe gebouw wordt in samenwerking met de partners geschreven en afgestemd
met de Gemeente Nieuwkoop. Dit document krijgt steeds meer inhoud. Voor de verhuizing is het af.

Dalton
•

De leerlijn "eigenaarschap" aanscherpen.

•

Experimenteren met periode-taken (langer dan een weektaak).

•

We gaan verder oefenen in gesprekken met kinderen (intervisie).
Bovenstaande punten zijn nog in ontwikkeling.

Resultaten
•

De afgelopen jaren waren de opbrengsten van de school goed. Dat willen we zo houden.
Dat is gelukt. Natuurlijk moeten we hier en daar bijsturen, maar we hebben het stuur duidelijk in handen.
Het gaat goed met uw kinderen.

Schoolondersteuningsprofiel
•

Het team bekijkt welke kwaliteiten we samen hebben om zodoende de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Ook bepalen we, wat we niet kunnen en mogelijk zelf nog iets te leren hebben. We geven passend
onderwijs en weten wat we niet kunnen.
Dit is af en door de MR goedgekeurd.

Kanjertraining
•

We zorgen dat alle leerkrachten gecertificeerd zijn en blijven.
Tijdens verschillende studiemomenten hebben we hier aandacht aan besteed. Alle leerkrachten zijn of
blijven gecertificeerd. Dit is een continu proces.

ICT

•

We verdiepen ons verder in de mogelijkheden van Snappet (kinderen maken oefeningen behorende bij de

lesdoelen).

•

De leerkrachten leren omgaan met Prowise, een digitaal middel om instructie nog duidelijker te geven.

Mede door de Coronatijd ging de ontwikkeling opeens snel. Dank aan onze Jonie die er als i-coach steeds voor
het team klaar stond.

Onderbouw
•

We willen beter aansluiten bij het spelgedrag van kleuters. Daarin liggen kansen om leren voor de kinderen

aantrekkelijk en zinvol te laten zijn.
Het spelend leren is duidelijk terug te zien in alle kleutergroepen.
Lezen
•

We oriënteren ons op een nieuwe aanvankelijk leesmethode en geven een impuls aan de bibliotheek op
school
Dat is gelukt. Volgend schooljaar beginnen we met de nieuwe leesmethode ‘Actief Leren Lezen’.
Ook de bibliotheek op school heeft in het onderwijs steeds meer aandacht gekregen. We hebben
een mooie bieb met aantrekkelijke boeken. Lenen maar!

Muziekonderwijs
•

We oriënteren ons op een nieuwe muziekmethode en zorgen dat we als team geschoold worden.
Ook dit is gelukt. We beginnen na de zomervakantie met ‘123 zing’. Het team wordt nog bijgeschoold!

Uitvoering van de CAO en ontwikkeling team

•

Volgsysteem voor leerkrachten wordt nog systematischer ingezet.

•

We willen meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Mogelijk komen er meer specialisten.

•

De procedure voor de werving van een nieuwe directeur wordt gestart.

Volgend jaar zullen we nog meer bij elkaar in de klas komen en leren we van elkaar. We zijn blij met de komst
van Marion Groot.
Ik concludeer dat er hard is gewerkt. Hierbij zet ik onze MR even speciaal in het
zonnetje. In het schoolgebouw valt de oudergeleding Tije, Jan Paul en Paola misschien niet direct op, maar weet dat ze ook dit jaar veel goed werk hebben verricht. Ik kan zeggen, dat we een positief kritische MR hebben. Ook het komende

jaar zullen we ze hard nodig hebben.
Welkom, afscheid, jubileum
We hebben een nieuwkomer: Christel, ik heet je hartelijk welkom in het team van
De Diamant. Fijn dat je je even voorstelt in onze digimant.
Verder kunt u Mandy feliciteren. We wisten wel, dat ze zou slagen, maar als het zo ver is, spring je toch een gat
in lucht. Hartelijk gefeliciteerd Mandy.
Fijn dat Wendy ook weer heerlijk voor een eigen groep kan. Ze heeft van het werken op het leerplein genoten.
Na de vakantie krijgt ze een eigen klas op De Rietkraag. Dank je voor je inspanningen Wendy en het allerbeste in
Nieuwkoop.

Aanstaande woensdag is onze Ellen twaalf en een half jaar werkzaam in het onderwijs. Een mijlpaal die aandacht
verdient. Ik wens haar nog vele gelukkige jaren in het onderwijs. Woensdagochtend verzamelen we met de kinderen even op het grote schoolplein. Als gebruikelijk vragen we u om uw kind een bloem mee te geven. Die heeft
ze echt verdiend. Ellen krijgt een speciale digimant waarbij deze tekst gewist is.
Protocol
Voor het basisonderwijs is een nieuw protocol verschenen betreffende de beperkingen in verband met corona.
U leest dat hier
Ik wil u wel op wijzen, dat kinderen in groep 3 t/m 8 thuis dienen te blijven als ze verkouden zijn. We zien dat dit
niet altijd goed gaat.

Schoonmaak
Schoonmakers hebben een belangrijke taak. Dat merk je ook als ze ziek zijn en niet komen werken. In corona-tijd
moet je voorkomen dat er niet schoongemaakt wordt. Daarom mijn vraag: Zijn er ouders die incidenteel gebeld
kunnen worden met de vraag of ze een keer betaald willen invallen en een uurtje na schooltijd, in ieder geval de
toiletten, willen schoonmaken?
Wilt u die doorgeven aan Irma? Dat kan per e-mail: administratie.diamant@wijdevenen.nl.

Natuurlijk zijn dit voor mij ook vreemde weken. Net als de leerlingen van groep acht is de schoolloopbaan op de
basisschool bijna volbracht. Door de vele doublures heb ik er 28 jaar in Zevenhoven over gedaan. Ik ga genieten
van de speciale momentjes die ongetwijfeld komen.
Geniet allen van de laatste weken, want wat gaat het weer snel!
Met vriendelijke groet,
Hans

Even voorstellen…
Beste ouders en kinderen van basisschool De Diamant.
Mijn naam is Christel Ahles, geboren in Zevenhoven. Samen met m’n man en onze
kinderen woon ik in Alphen aan den Rijn. Inmiddels werk ik alweer ruim 20 jaar
met veel plezier in het basisonderwijs. Naast mijn werk vind ik het fijn om te lezen,
te wandelen en te fotograferen.

Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie op de woensdag en vrijdag te starten
in groep 4 en groep 7. Voor nu wens ik jullie een goede vakantie toe en hoop jullie
in het nieuwe schooljaar te ontmoeten!

Portfolio’s
Morgen gaan de portfolio’s mee naar huis. We hebben, in overleg met de intern begeleider, besloten om de
eind Cito-toets van groep 2 niet af te nemen. Deze vinden jullie dus ook niet in het rapport. De kinderen die in
de laatste maanden op school zijn gekomen, hebben geen volledig ingevuld rapport. We hebben voor hen alleen een verhaaltje geschreven.

Schoonmaak
De geplande schoonmaakavond in de kleuterklassen gaat niet door in verband met corona. Wel zouden wij het
fijn vinden als een aantal materialen schoongemaakt kunnen worden door de ouders.
Aanstaande maandag zullen wij deze materialen ’s ochtends op het schoolplein op de picknick tafels voor de
klassen neerzetten. We rekenen er op dat u iets meeneemt om schoon te maken. Aan het einde van de week
zien we de materialen graag weer schoon terug op school.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Nieuwe kleuters
Luuk en Jasmijn zijn 4 jaar geworden. We wensen jullie een hele fijne tijd op De Diamant!

Wit t-shirt nodig
16 juli, dat is de donderdag in de laatste schoolweek, hebben we een feestelijke afsluiting.
Voor die dag hebben de leerlingen van groep 3 een wit t-shirt nodig. Op dit t-shirt gaan de leerlingen dotpainting aanbrengen.
Dit is een kunstvorm van de Aboriginals. Het zou leuk zijn als alle leerlingen een t-shirt kunnen versieren!

U heeft vast van uw kind gehoord dat afgelopen weekend één van onze schildpadden op avontuur is geweest.
Ontsnapt uit het aquarium is hij aan een reis begonnen in ons lokaal. Uiteindelijk vond hij een nieuw onderko-

men in de schoen van één van onze leerlingen. Zoals u snapt, het kostte even tijd om deze kleine schildpad terug
te vinden :-)
De kinderen hebben als huiswerk twee bladen mee. Een tekst begrijpend lezen en een boekje met daarop Engelse woorden. Ze moeten rij A en rij B leren van Engels naar Nederlands en van Nederlands naar Engels. Tevens is
het de bedoeling dat ze het goed schrijven. Volgende week krijgen ze hiervan een overhoring.

Bijlagen:
1.

Kwiekslot-middag 9 juli

2.

Informatie over skeelerlessen

