1 april 2021

Vrijdag 2 april

Goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij

Maandag 5 april

Tweede Paasdag

Dinsdag 6 april
Woensdag 7 april
Donderdag 8 april
Vrijdag 9 april

3 april
6 april

Jason
Stijn
Rosalie
Arjan

7 april

7 jaar
10 jaar
10 jaar
7 jaar

1 april

:

ouders van Joey en Liz Mur

9 april

:

ouders van Liz Roeleveld

groep 2/3
groep 6
groep 6
groep 2/3

Op zaterdag 10 april wordt het oud papier weer opgehaald. Graag voor 09.00 uur
buiten zetten. De volgende ouders halen het op:
•

Alexander Pecht

•

Suzanne Sassen

•

Arno Molenaar

•

Rick Blok

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

Beste ouders, verzorgers,
De laatste weken waren best bijzonder op school. Wij geven les in het oude
gebouw en zijn achter de schermen ook bezig in de nieuwbouw.
Verder hebben wij voor het eerst meegemaakt dat er een aantal klassen
thuisonderwijs kregen, vanwege een besmetting met Covid 19. Gelukkig zijn
de mensen die hiermee te maken hadden allemaal aan de beterende hand.

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

Wij kregen voor het eerst ook te maken met het niet beschikbaar zijn van

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

nicatie en de wijze waarin we dit samen met u hebben kunnen opvangen.

invallers, waardoor groep 8 nog twee dagen langer online les hadden.
Verder willen wij u als ouders bedanken voor de fijne reacties op de commu-

Wij begrijpen dat het voor ons allen soms een hele uitdaging is om alles goed te laten verlopen.
Bijgaand sturen wij u de beslisboom nogmaals toe, die helpt bij vragen over wanneer een kind thuis moet blijven of naar school kan komen.
Wij hopen net als u, dat er snel weer een tijd komt waarin dit allemaal niet nodig is.
Continurooster
Maandag 10 mei hebben wij in verband met de opening van het nieuwe gebouw een continurooster tot 14.00
uur. Wij hebben een aangepast mooi programma met de kinderen die dag. Verdere informatie volgt nader.
Nieuwbouw filmpje
Wij hebben een filmpje gemaakt om u alvast een indruk te geven van ons nieuwe IKC.
Dit filmpje ontvangt u volgende week.

Bijlagen:
1.

Beslisboom

2.

Flyer paasfilm

