22 april 2021

Agenda
Vrijdag 23 april

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

25 april

Juf Mandy jarig

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

26 april

Tiny jarig

30 april

Juf Jolanda jarig

Maandag 10 mei

Eerste schooldag in ons nieuwe IKC

Dinsdag 11 mei

MR-vergadering

Woensdag 12 mei

Donderdag 13 mei

Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

Iedereen is vrij

Verjaardagen
27 april

Conrad

11 jaar

groep 7

28 april

Lina

12 jaar

groep 8

29 april

Merel

7 jaar

groep 3

30 april

Jesse

11 jaar

groep 7

1 mei

Sterre

9 jaar

groep 5

2 mei

Sammie

10 jaar

groep 6

5 mei

Halal

12 jaar

groep 7

6 mei

Thijme

8 jaar

groep 4

7 mei

Lente

10 jaar

groep 6

9 mei

Johan

12 jaar

groep 8

11 mei

Jens

5 jaar

groep 1/2B

Han

6 jaar

groep 2/3

Liz

5 jaar

groep 1/2B

12 mei

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

Directienieuws
Beste ouders en verzorgers,
We zijn er bijna klaar voor.
Alle dozen staan ingepakt en morgenochtend staan de verhuizers al vroeg op

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

de stoep. We zijn klaar voor een nieu-

Adresgegevens:
Vrijenhoek 29
2435 XV Zevenhoven
Telefoon: 0172-53 82 37

leerlingen het meubilair de school uit-

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

we start in een prachtig gebouw.
Vanmorgen hebben wij, samen met alle
gedragen en in een hele grote zeecontainer gedaan. De meubels krijgen een
nieuwe bestemming in Gambia.
Het was mooi om te zien hoe enthou-

siast de kinderen hebben geholpen.
Ook de vrijwilligers die geholpen hebben, willen wij bedanken.

Nieuwe school
Uit elke groep is vanmorgen een leerling in de nieuwe school geweest. Dit groepje leerlingen heeft een filmpje
gemaakt om aan de rest van de school te laten zien hoe het is ingericht. Prachtig om de enthousiaste reacties
van deze kinderen te horen. Een mooie uitspraak: ‘het is allemaal heel mooi, dat heeft vast wat euries gekost’.
Groep 3
Zoals afgesproken aan het begin van het schooljaar, nodigen wij u als ouders van groep 3 uit voor een informa-

tieavond over de groepsverdeling van volgend schooljaar. Deze bijeenkomst vindt plaats op 3 juni. Na de meivakantie ontvangt u hierover nadere informatie.

Met vriendelijke groet,
Marion Groot, directeur

