12 november 2020

Vrijdag 13 november
Zaterdag 14 november

Juf Karin jarig

Maandag 16 november
Dinsdag 17 november

Juf Geja Jarig. Juf Irma jarig

Woensdag 18 november

OV-vergadering. GMR-vergadering

Donderdag 19 november
Vrijdag 20 november

13 november
17 november

19 november

Florine
Jace
Tessa
Jinte
Levi

8 jaar
6 jaar
10 jaar
9 jaar
12 jaar

13 november

:

ouders van Roelof Möllers

20 november

:

ouders van Liz Roeleveld

groep 5
groep 3
groep 6
groep 6
groep 8

Beste ouders/ verzorgers,
Een korte Digimant deze week.
Digitale oudergesprekken
Fijn dat we de afgelopen weken online gesprekken met u en de kinderen konden voeren. We missen allemaal
het live contact, maar dit was voor nu een prima oplossing.

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

Samenwerking

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

dat we dezelfde taal spreken.

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

den zullen we samen met het team van SKL de Daltonwaarden uitwerken. De

Samen met het team van de SKL bespreken wij momenteel hoe we binnen
het IKC samen de Daltonvisie kunnen vormgeven van 0 t/m 12 jaar oud.
Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten op elkaar, omdat kinderen zich
daardoor in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Daarin is het belangrijk

We kwamen er in de eerste gesprekken al achter dat we veel gemeen hebben, maar het soms alleen wat anders verwoorden. De aankomende maanArk sluit aan waar mogelijk, onze gezamenlijke pedagogische visie is eerder al
uitgewerkt.

Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu
Sinterklaas en kerst
Vanwege de maatregelen rondom Corona zullen de Sinterklaasviering en de kerstviering er ook wat anders uitzien. Samen met de OV kijken we vooral naar de mogelijkheden en zoeken we oplossingen, zodat beide feesten
ook echt feestelijk zullen zijn. Over de invulling later meer.
Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

Schoolfruit
Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen, hebben we de komende maanden weer schoolfruit op school.
Wilt u als ouder weten welk schoolfruit er komt elke week? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan
weet u elke week welk fruit/groente er geproefd gaat worden op school.
Om in te schrijven voor de nieuwsbrief kunt u deze link gebruiken:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm

Kiwiballen!
We kunnen weer gaan sparen voor kiwiballen! Deze worden veel gebruikt op school. Op school hangen twee
posters waar kiwistickers opgeplakt kunnen worden. Er hangt er één in de grote aula. En één op de deur bij de
noodlokalen.
Als je thuis of op school een kiwi eet en een sticker hebt, dan kan je deze op de poster plakken. Voor elke 15 stickers krijgen we 1 kiwibal.
En als je vader, moeder, opa of oma een kiwi eet, zorg jij dat de sticker dan op school komt:)?
We kunnen sparen tot de kerstvakantie.

Actie schoenendoos
Wauw! Wat staan er al veel mooie versierde en gevulde schoenendozen op het podium. We kunnen hier veel kinderen uit arme
landen blij mee maken.
Heeft uw kind zijn of haar schoenendoos
nog niet ingeleverd en willen jullie dit wel
doen?
Het kan nog tot en met donderdag 19 november.

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Famke Cyranek en ik loop elke dinsdag tot en met januari stage in groep 3.
Ik ben eerstejaars Academische Pabo student aan de hogeschool en universiteit van Leiden. Vanaf kleins af aan
vind ik het al leuk om anderen te helpen en te vermaken. Zodra ik oud genoeg was, ben ik gelijk begonnen als
leiding bij de scouting. Sindsdien ben ik bij verschillende kinderorganisaties vrijwilligster geweest. Mijn passies
zijn dansen, muziek maken, tekenen, fotograferen en natuurlijk kinderen!
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin in groep 3 en ben ik erg enthousiast om de komende tijd hier stage te

lopen.

Hoi! Mijn naam is Faye Zevenhoven en ik ben 16 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent aan het mbo
Rijnland Alphen a/d Rijn. Vanaf 9 november kom ik stage lopen bij groep 3 op de maandag en
dinsdag. Mijn stage duurt tot het einde van het schooljaar. Naast school vind ik het leuk om te
dansen en zit ik op scouting. Ook ben ik leiding bij De Bende (jeugdorganisatie in Nieuwveen).
Ik hoop dat ik aan het einde van mijn stage veel nieuwe dingen heb geleerd over het vak als
onderwijsassistent.

Toets geschiedenis
Donderdag 19 november is de toets van geschiedenis. De kinderen hebben vandaag een leerblad mee naar huis
gekregen.

In de afgelopen weken hebben de kinderen tijdens de geschiedenislessen gewerkt aan het tijdperk over de pruiken en de revoluties. Juf Laura geeft op vrijdagmiddag geschiedenisles en zij had een hele bijzondere en mooie
verrassing voor de kinderen tijdens de eerste les van dit blok. Zij kwam in een echte hoepeljurk de klas binnen!
De kinderen keken hun ogen uit. Het was heel erg leuk!
Inmiddels is het tijd om het blok af te ronden met de bijbehorende toets.
De toets is vrijdag 20 november. Morgen krijgen de kinderen het leerblad mee naar huis.
Ik ben op zoek naar lege wijnflessen voor een knutselopdracht. Heeft u lege wijnflessen staan thuis? Dan ontvang ik deze graag! Ieder kind heeft voor de opdracht één lege wijnfles nodig.

Bijlage: Programma Buurtsport Zevenhoven

