10 september 2020

Vrijdag 11 september

Maandag 14 september
Dinsdag 15 september

MR-vergadering

Woensdag 16 september
Donderdag 17 september
Vrijdag 18 september

11 september
12 september
15 september
17 september

Eline
Joep
Vlinder
Peter
Kyan

11 jaar
12 jaar
10 jaar
10 jaar
9 jaar

groep 8
groep 8
groep 7
groep 7
groep 6

11 september

:

ouders van Joep en Luuk de Jong

18 september

:

ouders van Mahmoud Abdulfattah

Op zaterdag 11 september halen de ouders van De Diamant weer uw oud papier op.
De volgende ouders zijn aan de beurt:
Danny Blok en Joost Bader
Daniel van Buuren en René van de Velden
Het ophalen start om 09.00 uur bij De Vlijt.

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

Dringende oproep
Mocht uw kind klachten hebben als verkoudheid, een zere keel, hoesten en/
of koorts dan kan uw kind helaas niet naar school. Wij volgen de richtlijnen
vanuit het RIVM en het protocol voor het basisonderwijs.
Mochten wij merken dat uw kind bovenstaande klachten heeft en wel op
school is, dan zullen wij u bellen om uw kind op te halen.
Wij beseffen dat dit soms heel vervelend is voor de kinderen, ouders en ons
team, maar wij vragen uw medewerking hierin.

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

Kanjertraining
In alle klassen hebben we de smileyposter besproken. De smileyposter laat ons twee kanten zien. De groene kant staat voor de kant
van vertrouwen. De rode kant laat dit niet zien, je denkt aan jezelf en
doet vervelend.
We hebben de kinderen gevraagd hoe ze zich dit schooljaar willen
gedragen. Wil je graag te vertrouwen zijn, dan ga je aan de groene
kant staan. Wil je dat niet, dan ga je aan de rode kant staan. Wat was
het fijn om te zien dat ieder kind koos voor de groene kant. Ieder
kind wil het graag goed doen, dat is heel fijn. Als je aan de groene
kant staat, wil je te vertrouwen zijn, je bent blij met jezelf en je
houdt rekening met een ander.
Dat je te vertrouwen bent en dat je een ander kan vertrouwen komt
regelmatig terug in de vertrouwensoefeningen bij de kanjerlessen.
Maar.. het kan ook gebeuren dat het een keer niet lukt, iedereen

doet wel eens iets stouts, het gaat weleens mis. Dat kan dus iedereen gebeuren. Daarom is het zo fijn dat we weten dat ieder kind het
graag wel goed wil doen. We zeggen dan ook tegen elkaar: 'Ik weet
dat je dit eigenlijk niet wil, je wil graag te vertrouwen zijn. We maken
het goed met elkaar en helpen elkaar naar het zoeken van een oplossing. Als het opgelost is, kunnen we daarna weer verder gaan zoals ervoor.

Van de Oudervereniging
Op 23 september zal de jaarvergadering van de oudervereniging plaatsvinden. Als ouder/verzorger bent u hiervoor van harte uitgenodigd. In de jaarvergadering wordt gekeken naar de activiteiten van de OV van het afgelopen schooljaar en naar het financiële plaatje hiervan. Uiteraard kijken we ook naar de activiteiten voor dit
schooljaar.
Normaal gesproken liggen de stukken voor de jaarvergadering, zoals het jaarverslag, het financiële jaarverslag
en de begroting voor komend schooljaar, ter inzage in de lerarenkamer. In verband met de Corona maatregelen, is dat nu niet mogelijk. Als u inzage wilt hebben in de stukken, kunt u een mail sturen naar
ov.diamant@wijdevenen.nl. Wij zullen de stukken dan naar u mailen.
Indien u bij de jaarvergadering zelf aanwezig wilt zijn, kunt u dit via hetzelfde mailadres kenbaar maken. Graag
ontvangen wij uw aanmelding voor donderdag 17 september. Mochten er (te) veel aanmeldingen zijn voor een
vergadering in school, dan zullen we de vergadering digitaal houden. Mocht de vergadering wel binnen school
plaats kunnen vinden, dan gelden uiteraard de bekende regels, die vanuit het RIVM gesteld zijn.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met iemand van de OV of mailen
naar ov.diamant@wijdevenen.nl

Namens het bestuur,
Marloes Bos, Lisette Schiebroek en Ilja van der Voet

We hebben een fijne start van het schooljaar gehad in groep 7. De vakantieverhalen zijn verteld en de verwachtingen uitgesproken. We gaan er een mooi jaar van maken!
Een aantal kinderen moeten nog wel even de gang krijgen in het werktempo en bij een aantal kinderen zijn de
tafels behoorlijk weggezakt. We hebben het hier in de klas inmiddels uitgebreid over gehad met elkaar en iedereen is van goede wil om aan te slag te gaan met de dingen die voor hem of haar nodig zijn, dus dat komt
vast helemaal goed! De tafels thuis flink herhalen is wel voor veel kinderen een goed idee!
De kinderen hebben inmiddels hun eerste huiswerk al meegekregen en de meesten hebben het keurig gemaakt. Elke donderdag krijgen ze huiswerk op en ze moeten dit dan de week erna op de vrijdag ingeleverd hebben.

In groep 7 heeft elk kind een rekenmachine en een koptelefoon nodig. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dit mee
naar school neemt als uw kind dit nog niet op school heeft? De rekenmachine mag een hele simpele zijn. In
groep 7 leren ze vooral op de juiste manier ermee werken. Ook de koptelefoon mag een eenvoudige zijn. Ze
moeten steeds vaker zelf iets opzoeken en/of een instructie bekijken of bijvoorbeeld een podcast beluisteren,
dus een koptelefoon is echt nodig.

