8 april 2021

Vrijdag 9 april
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april
Woensdag 14 april

OV-vergadering

Donderdag 15 april
Vrijdag 16 april

10 april
15 april

Kyra
Maud
Liz

11 jaar
11 jaar
8 jaar

9 april

:

ouders van Liz Roeleveld

16 april

:

ouders van Alicia en Jaimy Rijlaarsdam

groep 7
groep 7
groep 4

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.

Beste ouders, verzorgers,
IKC 7hoven
Over twee weken verhuizen we naar het nieuwe IKC. De kinderen en het

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

team hebben er enorm veel zin in. Bijna alle groepen hebben een kijkje kun-

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

kinderen mogen binnen pantoffels, slippers of binnenschoenen (zonder zwar-

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

school gaan in het nieuwe gebouw.

nen nemen. Vanaf volgende week worden de meubels geplaatst.
In het nieuwe gebouw doet iedereen de schoenen bij binnenkomst uit. De
te zool) dragen. Deze blijven dan op school. Op de sokken lopen in de school
mag ook.
Voor de meivakantie krijgt u van ons nog meer informatie over het naar

Op dit moment is het niet mogelijk alle ouders in de school te ontvangen. Vandaar dat wij u binnenkort een
filmpje via de app delen, zodat u wel een beeld heeft van waar uw kind de gehele dag is tijdens schoolweken.
23 april is de dag dat de verhuiswagen komt om alle spullen naar het nieuwe gebouw te brengen.
Maandag 10 mei is de eerste dag op het nieuwe IKC. Wij gaan die dag in optocht, vanaf de oude school, naar de
nieuwbouw. Nadere berichten hierover ontvangt u op een later moment.
Tijdens de optocht en op het nieuwe schoolplein, waar we met de wethouder de vlag zullen hijsen, worden filmopnames gemaakt door de Gemeente Nieuwkoop met een camera en een drone. De kinderen worden alleen
vanuit de lucht en vanaf de achterkant gefilmd. Er worden geen close-up opnames gemaakt. Wij gaan ervan uit
dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Mocht u wel bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dat door te geven aan
de leerkracht.
De schooltijden blijven na de meivakantie onveranderd.
De gewijzigde schooltijden gaan in na de zomervakantie. Alle groepen gaan na de zomervakantie naar school
van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Koningsspelen en schoolreisje
Helaas hebben wij moeten besluiten om de koningsspelen af te lassen wegens de geldende Coronamaatregelen. De kinderen volgen op vrijdag 23 april een eigen feestelijk programma in de klas. De kinderen zijn
vanaf 12.00 uur vrij in verband met de verhuizing. Het geplande schoolreisje is verplaatst naar juli.

Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

Bijlagen:
1.

Programma Kindervakantieweek

2.

Informatie Koningsdag Zevenhoven

3.

Flyer Inline skaten

