29 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober
Zondag 1 november

José Marcis jarig

Maandag 2 november

Juf Sandra jarig

Dinsdag 3 november
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november

MR-vergadering

Vrijdag 6 november

1 november
5 november

Jamie
Demi
Sam

11 jaar
11 jaar
6 jaar

30 oktober

:

ouders van Joey en Liz Mur

6 november

:

ouders van Sophie van den Berg

groep 7
groep 7
groep 2/3

Op zaterdag 7 november komen de ouders van De Diamant weer langs om het oud
papier op te halen. Wilt u het voor 09.00 uur aan de weg zetten?

De volgende ouders zijn aan de beurt:
Heike Goudriaan
Rogier Hoogenboom
Rene van der Velden
Simon van Veen

Digimant is de wekelijkse
nieuwsbrief van Daltonschool
De Diamant en is bestemd
voor ouders, medewerkers en
relaties van onze school.

Beste ouders/verzorgers,
Oudergesprekken

Inleveren kopij voor woensdag
19.00 uur via de mail:
administratie@dediamant.eu

Begin deze week stuurde ik u een email met het verzoek om alsnog in te

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

Wij vinden het belangrijk om álle ouders én de kinderen te spreken.

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

sprek starten op het afgesproken tijdstip.

schrijven voor de oudergesprekken, omdat een aantal ouders zich nog niet
hadden aangemeld.
Vanwege de geldende Corona-maatregelen mogen wij helaas geen ouders in
de school ontvangen. Daarom vinden alle gesprekken online plaats.
U ontvangt van de leerkracht—via de mail—een link. Hiermee kunt u het ge-

Nieuwe raamschilderingen
Enkele ouders hebben deze week (in de avonduren) de ramen van o.a. de speelzaal weer beschilderd. Dit keer in
het thema ‘verhuizen’. Het ziet er supermooi uit. Hartelijk dank!!!
Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

Voorleeswedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek hebben we op school, zoals elk jaar, meegedaan aan de voorleeswedstrijd.
De kinderen die mee wilden doen, hadden zich voorbereid en op maandag waren in groep 7 en groep 8 de
voorrondes om tot een klassenkampioen te komen. De klassenkampioenen waren in groep 7: Febe en in groep
8: Eva.
Zij moesten het tegen elkaar opnemen op vrijdag, zodat wij een schoolkampioen zouden krijgen. Met alle kinderen van groep 7 en 8 in de aula, gingen de dames, enigszins gespannen, de strijd aan met elkaar. De jury bestond uit juf Laura en juf Jolanda. Zij hebben
het er heel moeilijk mee gehad, want de meiden scoorden heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk
heeft de jury aan beide voorlezers verteld wat

zij ervan vonden en hen ook tips gegeven waar
nog verbetering mogelijk was.
De winnaar was Eva uit groep 8!
Zij gaat door naar de volgende ronde, heel veel
succes Eva.
De jury heeft Febe op het hart gedrukt om volgend jaar zeker weer mee te doen, want het
zat heel dicht bij elkaar.

Actie schoenendoos
Voor de vakantie is actie schoenendoos al genoemd in de Digimant en het is fijn om te zien dat er steeds meer
schoenendozen worden meegebracht naar school! Mocht uw kind nog geen schoenendoos mee hebben genomen naar school, zou u deze dan zo snel mogelijk mee naar school willen geven?
Volgende week gaan we de schoenendozen versieren in de klas, zodat ze de week erna thuis gevuld kunnen
worden.
Van 16 november tot 19 november kunnen de gevulde schoenendozen dan ingeleverd worden op school.

Voor de vakantie hebben de kinderen de toets van aardrijkskunde gemaakt. Donderdag 5 november hebben de

kinderen de topografietoets van Nederland. De kinderen krijgen hiervoor een leerblad mee naar huis. In de klas
heb ik besproken hoe zij een topografietoets moeten leren. De topografietoets gaat over de provincies, hoofdsteden en een aantal wateren.
Het is niet alleen de bedoeling dat de kinderen weten waar een bepaalde provincie of hoofdstad ligt, maar dat
ze ook weten wat de hoofdstad is van
een bepaalde provincie.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben
we in de klas een lezende reis terug in
de tijd gemaakt. Elke gelezen bladzijde
staat voor een half jaar. Zo kwamen we
uit bij verschillende belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Het was
erg leuk om te zien hoe enthousiast de
kinderen aan het lezen, bijhouden en
afkleuren waren!

Volgende week donderdagmiddag 5 november hebben we de eerste keer boekenclubmiddag. Elke kind neemt
het boek dat het gelezen heeft die middag mee naar school met daarbij de vragen die voorbereid zijn. We gaan
er een leuke middag van maken!
Denkt iedereen aan het meenemen van een schoenendoos? Nog niet iedereen heeft er een mee.
Nog niet elk kind heeft een rekenmachine mee naar school genomen. Dit is wel nodig, we leren in groep 7 hoe
je ermee moet werken. Het is heel lastig als je tijdens deze lessen er geen hebt. Het mag een hele simpele zijn!
Op vrijdag 6 november hebben de kinderen de aardrijkskunde toets thema 1.

De weken voor de herfstvakantie hebben we hard gewerkt aan de kinderboekenweek en daaraan gekoppeld
het groot project over Egypte.
De kinderen waren gekoppeld aan de kinderen uit groep 3, zowel uit 2/3 als 3. Zij maakten samen een prentenboek over Dino’s, het thema waaraan groep 3 werkte tijdens de kinderboekenweek.
Ze hebben op een hele fijne en enthousiaste manier gewerkt en de resultaten waren ook erg leuk! Op vrijdag
hebben ze in groepen van 10 kinderen, met hun maatje, hun gemaakte prentenboek aan de rest voorgelezen.
De auteurs uit groep 8 lazen voor en de illustratoren en verhaalbedenkers uit groep 3 lieten de tekeningen zien,
een succes!

Ook aan het project over Egypte heeft groep 8 super gewerkt. Ze waren heel enthousiast en er werd ook volop
bij geknutseld, erg leuk!
De afsluiting deden we in de klas, alle kinderen presenteerden hun gemaakte muurkrant, en bijbehorende spullen, aan elkaar.

Wij hebben een fijne eerste periode achter de rug.

Bijlage: Informatie van Centrum Jeugd & Gezin ‘KIES voor het kind’.
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding

