15 april 2021

Vrijdag 16 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april

Groep 8: IEP-toets. Juf Laura jarig

Woensdag 21 april

Groep 8: IEP-toets

Donderdag 22 april

Zeecontainer op school voor het oude meubilair.

Vrijdag 23 april

Alle kinderen ontbijten op school. Iedereen is vanaf 12.00 uur vrij
Hierna begint de meivakantie
Verhuizen naar het nieuwe IKC

17 april
21 april

16 april

Charlotte
Kevin
Zoë

:

11 jaar
7 jaar
5 jaar

groep 7
groep 3
groep 1/2A

ouders van Alicia en Jaimy Rijlaarsdam

In ons IKC hebben we een wasmachine. Dus vanaf 23 april wassen we de handdoeken zelf.
Dank aan alle ouders die in de afgelopen jaren voor ons hebben gewassen.

Beste ouders en verzorgers,
Grafisch werk en logo
Met de directeuren van het IKC hebben we, naar aanleiding van het grafische werk
binnen het IKC de kleuren van het IKC-logo iets laten aanpassen.
Dit was voor ons een moment om ook het logo van de school aan te passen. De leerlingenraad heeft al eerder
meegekeken naar het nieuwe logo en nu is dan het moment om het met u te delen.

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

Het logo heeft de volgende gedachtegang:

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

•

het logo geeft een verbeelding van groei/bloei/ontwikkeling van de
kinderen;

•

er is een verbinding met groen/natuuronderwijs;

•

de ‘t’ in Diamant staat voor onze Christelijke identiteit;

•

de hand staat symbool voor ondersteuning;

•

het logo heeft een verbinding met het grafisch werk in het interieur
door middel van vorm en kleur.

Adresgegevens:
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37
Website: www.dediamant.eu
mail: info@dediamant.eu
Zeecontainer
Donderdag 22 april zet de Stichting Township South Africa een zeecontainer neer bij onze school. Al het meubilair dat niet meegaat naar het nieuwe IKC zal ingeladen worden. U heeft hierover informatie ontvangen.
Het zou fijn zijn als u het meegegeven tasje weer gevuld mee terug kunt geven.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar enkele ouders of opa’s en oma’s die willen helpen met het inladen van de
container op deze ochtend. Aanmelden kan via: i.uijttewaal@wijdevenen.nl .
Nieuw meubilair
In de nieuwe school is volop beweging. Op dit moment is het bedrijf Schilte druk bezig met het plaatsen van het
nieuwe meubilair. Het wordt erg mooi.

Programma 10 mei
Wij sturen u een bijlage mee met daarin informatie over het feestelijke programma van 10 mei a.s., de eerste
dag in de nieuwe school.

Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

Koningsspelen
Volgende week vrijdag, 23 april, gaan de Koningsspelen helaas niet door. Wel gaan wij er op school een gezellige
dag van maken. De laatste dag op deze locatie.
Ontbijt
Vrijdag 23 april willen wij beginnen met picknicken in de klas. Het meubilair is dan al opgehaald.
De leerlingen nemen zelf hun ontbijt, drinken, bord, beker en bestek mee.
Oranje
Om wel een beetje het gevoel van de Koningsspelen te krijgen, zouden wij het leuk vinden als de leerlingen allemaal in het oranje naar school willen komen.

12.00 uur
Alle leerlingen zijn om 12:00 uit. Dan begint de meivakantie.
Wij gaan er een leuke laatste dag van maken! De verrassingen van die dag,……… dat mag uw kind 's middags
zelf vertellen:).

Nieuwe kleuters
Welkom Jim in groep 1/2A en Riff in groep 1/2B. Wij wensen jullie een fijne tijd op De Diamant.
Gymschoenen mee naar huis.

Wilt u maandag 19 april een extra (plastic) tas meegeven. De kleuters krijgen dan hun gymschoenen en hun
werkjes uit de klas mee naar huis.
Vrijdag 23 april
Deze dag is de laatste dag in de oude school. De verhuizers zijn dan druk bezig met alle kasten, dozen, enz in te
laden. Daarom mogen de kleuters speelgoed meenemen. Let er wel op dat het stevig speelgoed is en niet te
veel kleine onderdelen heeft, het liefst speelgoed zonder geluid.
Schoonmaak constructiemateriaal
Wie wil onze lego, duplo, knex, enz even een schoonmaakbeurtje geven zodat we in de nieuwe school lekker
fris beginnen.
Het materiaal hoeft pas dinsdag 11 mei weer terug in de klas te zijn.

Bijlage:
Informatie over het programma op 10 mei a.s.

