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Van de directeur

Herfst
Herfstblaadje
Er waait een windje langs een boom
de takken buigen langzaam mee
en dan opeens heel sloom
dwarrelt een blaadje naar benee
Er liggen al heel veel blaadjes
met mijn voeten maak ik paadjes
Ach, arm boompje, nu sta je daar
en moet je weer wachten op het voorjaar.
De herfst staat voor de deur en hoewel het jammer is om de warmte van de zomer achter te laten, ook de
herfst heeft weer zijn charmes: lekker erop uit trekken, kastanjes verzamelen, mooie herfstbladeren
drogen… Er valt voor jong en oud veel te ontdekken in de herfst. Ook in de klassen zal de herfsttijd zeker
weer de nodige aandacht krijgen.

Staking
In een aparte brief bent al op hoogte gesteld over het feit dat alle basisscholen op donderdag 5 oktober a.s.
gaan staken. Ook de basisscholen in Westland doen aan deze landelijke actie mee. Nu maar hopen dat we
gehoor vinden in Den Haag…………………

Studiedag PCPOW
Aanstaande vrijdag is de studiedag voor alle scholen van de PCPOW.
De kinderen zijn op die dagen vrij!
Thema van de dag is Breinbrekend leren. Margriet Sitzkoorn,
hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg en
auteur van “het maakbare brein”, zal de dag openen. Leerkrachten
zullen ’s middags diverse workshops bezoeken, zoals over executive
functies, beelddenken en kindgesprekken.

Kwink
De eerste weken zitten er inmiddels op en daarmee ook de eerste Kwink-lessen. Zo zijn in alle klassen de
schoolafspraken besproken en heeft elke groep gewerkt aan afspraken in de klas. Tot de herfstvakantie zal
er gewerkt worden aan zelfmanagement: respecteer de ruimte van een ander, durf je mening te geven en
weet wat je moet doen als je boos bent.
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Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden. Dat kan onder
andere met de Koelkastposter voor thuis. Daar staan doe-activiteiten, gespreksonderwerpen en emoties op
die bij deze eerste lessen horen. Zo bent u thuis ook aan het ‘Kwinken’! U vindt de Koelkastposter op
www.kwinkopschool.nl/koelkastposter

Schoolbijdrage 2017/2018

– herinnering-

Betreft: schoolverlaters
Voor de schoolverlaters wordt ook dit jaar een schoolkamp georganiseerd. De totale schoolbijdrage is
€ 130.- (Het schoolkamp bedraagt €100.- en de ouderbijdrage €30.-)
Betreft: alle overige groepen
Voor dit schooljaar is de schoolbijdrage vastgesteld op € 60,- per leerling. De helft van dit bedrag is bedoeld
voor de schoolreis en de andere helft voor de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor de Paas- en Kerstviering, extra voorstellingen, excursies,
Sinterklaas, sport- en speldagen en/of eventuele kleine traktaties tussendoor.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag vóór 1 oktober 2017 over te maken naar rekeningnummer:
NL 13 RABO 0135 3216 11 , t.n.v. Stichting PCPOW inzake SBO de Diamant, Naaldwijk
Graag onder vermelding van de naam en de groep van uw kind
Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Meester Frans is regelmatig in het ziekenhuis om een behandeling te ondergaan die zijn ziekte
onder controle houdt. Zoals u zult begrijpen, hebben deze behandelingen veel invloed op zijn
lichamelijke conditie. Meester Frans probeert elke dag een paar uurtjes op school te zijn en pakt
dan verschillende klusjes aan. We zijn blij dat hij nog vaak langskomt!

Groepsvormingdag
Op dinsdag 26 september hebben de bovenbouw groepen gewerkt aan groepsvormingsactiviteiten.
Deze activiteiten vonden plaats op het schoolplein. Het springkussen van de school stond geplaatst
op het middenbouwplein en was ook een onderdeel van de activiteiten. De kinderen hadden zelf
ook leuke ideeën over spelletjes bijv. paintballen in de gymzaal. Er werd afgegooid met balletjes in
verschillende kleuren en er stonden allerlei attributen in de zaal waar de kinderen zich achter
konden verschuilen. Het spel was spannend en erg leuk, vonden veel kinderen!
Enkele kinderen in de groep Haaien zeiden: “juf, het leek wel een feestdag vandaag! “
Hieronder vind u wat foto’s die een impressie geven van deze dag:
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Klasbord
Wilt u, als u dat nog niet gedaan hebt, zich aanmelden voor klasbord. U heeft door deze app een kort lijntje
met de leerkracht en de groepsouder en u kunt snel reageren als er hulp gevraagd wordt op school in de
klas van uw kind. De app is ook erg geschikt voor het delen van een foto die in de klas gemaakt is bij

een bijzondere activiteit of een speciaal moment met de klas. De foto wordt uitsluitend zichtbaar
in de app van de klas. Indien u nog vragen heeft over klasbord kunt u terecht bij de leerkracht. Bedankt
alvast voor het aanmelden!

Kinderboekenweek
Van woensdag 4 oktober t/m zondag 15 oktober is de Kinderboekenweek. In
alle groepen zal aandacht besteed worden aan de Kinderboekenweek. Het
thema van dit jaar is: Griezels!
Woensdagmorgen zullen alle stagiaires een openingsact verzorgen voor de
verschillende groepen om deze periode in te luiden.

Boekenmarkt
Op woensdag 4 oktober organiseren we een boekenmarkt. Als je thuis een boek hebt dat nog mooi
is en dat je niet meer wilt lezen, dan mag je dit boek mee naar school nemen.
Op school krijg je dan een couponnetje waarmee je zelf een ander boek kunt uitkiezen. We hopen
dat jullie eens goed in de kast snuffelen en een leuk boek mee naar school nemen. Een ander wil
jouw boek misschien nog heel graag lezen. En jij kunt zelf ook iets leuks uitkiezen!

Total boeken
Eerder was het mogelijk boeken te sparen als je tankte bij de Total benzinepomp. Deze actie gaat opnieuw
van start! Via de vader van Chris Kooter zijn we al eens aan heel veel boeken gekomen van Dummy de
mummie. Als vrachtwagenchauffeur spaar je immers heel snel bij de Total!
Wilt u met ons mee sparen voor boeken voor de school?
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Fotograaf
Op vrijdag 6 oktober a.s. komen de fotografen van “Knappe koppies” naar de Diamant HW om weer mooie
en leuke groepsfoto’s te maken én individuele foto’s van alle kinderen. Na schooltijd is er gelegenheid om
met broertjes en zusjes op de foto te gaan. U heeft zich daarvoor aan kunnen melden via de link in de brief.
We hebben een zeer strakke planning op deze middag gezien het aantal aanmeldingen. Kom dus a.u.b. op
tijd. Twee ouders van de ouderraad zullen een en ander begeleiden om ervoor te zorgen dat alles vlot en
soepel verloopt.

Verkeerslessen
In de maand november starten we weer met het geven van een drietal
praktische verkeerslessen voor alle groepen. We zijn nu het tweede
jaar ingegaan van het traject. Dat betekent dat we zelf les geven en nog
begeleid worden door Merina. We werken als school toe naar de
toekenning van het vignet: “School op Seef”. De praktische
verkeerslessen worden verzorgd op de speelplaatsen van de school
en/of in de directe omgeving van de school. Voor de middenbouw en
bovenbouw geldt dat het vooral gaat om het oefenen met fietsen.
Bij deze lessen is de hulp van ouders noodzakelijk. Per les zijn er ongeveer drie ouders nodig.
Indien u het leuk vindt om bij deze lessen te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht
via klasbord. De eerste lessen zullen in ieder geval plaatsvinden in de week van 20 november.
De planning per groep wordt bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
Hulp gevraagd
De zitbankjes van steigerhout op de speelplaatsen vragen om een opknapbeurt. Hout is op school
aanwezig evenals gereedschap. Welke handige vader of moeder kan de bankjes nakijken en
repareren? We horen het graag!
Namens het team, Carolien Zwinkels
September
27
29

Kinderpostzegelactie groep Inktvissen, Leeuwen en Tijgers
Studiedag voor het personeel – alle leerlingen zijn vrij!

Oktober
2
4
11
14
23
26
30

Kinderboekenweek
Kinderboekenmarkt
Ouders in de groep
Herfstvakantie van 14 oktober t/m 22 oktober
Hoofdluiscontrole
Oudergesprekken op uitnodiging
Oudergesprekken op uitnodiging
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