10 december 2020

Vrijdag 11 december
Maandag 14 december
Dinsdag 15 december
Woensdag 16 december

Vanaf 17.30 uur: Kerstwandeling

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

11 december
16 december
17 december

Kerstonbijt op school
Continurooster: groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit, groep 5 t/m 8 om 14.00 uur.
Hierna begint de kerstvakantie

Anne
Julia
Nina
Chiron

9 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar

11 december

:

ouders van Maud van Mastwijk

18 december

:

ouders van Britt Kragtwijk

groep 6
groep 2/3
groep 3
groep 3

Op zaterdag 12 december halen de volgende ouders uw oud papier weer
op. Graag voor 09.00 uur buiten zetten.
Jacco Schiebroek en Richard Jordense
Peter Roeleveld en Dennis Hendriks

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

Kerst op de Diamant
Op woensdagavond 16 december is de kerstviering van De Diamant.
Dit jaar gaan wij met zijn allen een kerstwandeling lopen.
Bij de Digimant vindt u de groeps- en tijdsindeling. Het startpunt van de wandeling is aan de achterkant van de Vlijt. Bij de groepsindeling staat ook de

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

leerkracht die meewandelt met het groepje. Deze leerkracht ontvangt de

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

Wij schatten in dat de wandeling ongeveer 45 minuten duurt. Bij het Tref-

kinderen aan de achterkant van de Vlijt.
Het eindpunt van de kerstwandeling is op de parkeerplaats van het Trefpunt.

punt kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Wij verwachten dat alle kinderen

opgehaald worden. Mocht uw kind alleen naar huis toe mogen, laat het de groepsleerkracht van tevoren weten.
Het is fijn als de kinderen zoveel mogelijk lopend naar de Vlijt komen. Komt u op de fiets, houdt er dan rekening
mee dat het begin- en eindpunt niet hetzelfde is.
Vanwege de huidige coronamaatregelen willen wij u vragen om voldoende afstand te houden.
Op vrijdag 18 december gaan wij in alle klassen kerstontbijten. Ieder kind neemt een bord, beker en bestek mee.
Het ontbijt wordt door school geregeld.
Verder vinden wij het leuk als de kinderen in hun kerstkleding naar school komen.
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit.
Groep 5 t/m 8 draait een continurooster, zij zijn om 14.00 uur uit. Denk aan een lunchpakket.

Van de Oudervereniging
Cartridges
De OV is gestopt met het inzamelen van lege cartridges. U kunt deze dus niet meer op school achterlaten.
Kunst kerstbomen te koop
De kerstbomen, die nu op school in de klassen en in de aula's staan, zullen niet meeverhuizen naar het IKC.
Het nieuwe IKC heeft drie leerpleinen en het zou zo mooi zijn om op die

leerpleinen, hele grote nieuwe kerstbomen neer te zetten volgend jaar.
Daarom heeft de OV besloten de huidige kerstbomen te verkopen en
met het geld dat daarmee opgehaald wordt, de nieuwe bomen aan te
schaffen.
Op dinsdagochtend 22 december vanaf 10.00 uur kunnen de kerstbomen opgehaald worden op school.
Wij vragen hiervoor een (symbolische) vergoeding.
Er zijn kleine en grotere kerstbomen, in totaal een stuk of 10. We hebben ook nog losse takken, wellicht leuk
voor versiering en kerststukjes.
Als je interesse hebt, mail dit naar ov.dediamant@wijdevenen.nl. Op=Op

Kiwiballen
Bedankt voor het sparen allemaal! Allebei de posters zijn helemaal gevuld
met kiwistickers! Nu worden de posters opgestuurd, dan krijgen we in de
loop van het nieuwe jaar de kiwiballen.

Nieuwe kleuter
Welkom Bradley in groep 1/2b. Wij wensen je een fijne tijd op de Diamant.

Kerst
Na de gezellige Sinterklaastijd zijn we deze week, natuurlijk, van start gegaan met Kerst.
De bomen staan in de klassen en de kinderen hebben de boom zelf versierd. ’s Morgens vroeg ziet de klas er
gezellig uit met al die lichtjes.
De kinderen zijn druk aan het werk met het maken van sterren, kerstbomen, kerstballen enz.
Tijdens de kerstweken staat de letter oo, van boom, oog , kroon centraal.
Buitenspelen
Ook nu met het winterweer spelen wij gewoon buiten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind warm genoeg gekleed
is. Vooral wanten en een muts zijn belangrijk.

Handvaardigheid
Wil elk kind voor maandag een eierendoos van 6 eieren of 10 eieren en één wc-rol meenemen?
We gaan er een mooie kerstknutsel van maken.
Tafels
Er komt weer een tafeltoets aan. We gaan de tafel van 3 en 4 oefenen. Deze toets is volgende week dinsdag.
Vanaf deze week krijgen de kinderen die bij de juf een tafel komen flitsen, een briefje mee naar huis. Op het
briefje staat welke tafel de kinderen moeten leren.

Bijlagen:
1.

Groepindeling kerstwandeling inclusief starttijden

2.

Uitnodiging kinderkerstfeest De Regenboogclub

