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Van de directeur
Studiedag 6 november
Op maandag 6 november staat, zoals afgesproken, een studiedag op het programma. Thema van
deze dag is

Kindgesprekken. Het team wil de kinderen meer betrekken bij en

verantwoordelijk maken voor hun leerproces en resultaten. Wij gaan er vanuit dat de kinderen dan
beter zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling en daar ook gerichter aan kunnen werken.
De kinderen zijn op deze dag vrij!

Trefwoord
Het thema voor de komende periode is “Goed gehoord”. Centraal staat de betekenis van geluid en het
belang van luisteren, horen en begrijpen. De kinderen zullen verhalen horen uit de bijbel over Eli en
Samuël.

Kwink
In de eerste Kwink-lessen is er aandacht besteed aan de afspraken in school en in de klas om een veilige
plek te creëren voor iedereen. De schoolafspraak die de komende maand centraal staat in school
is: Iedereen hoort erbij.

Gedrag dat we daarbij verwachten is: “ik doe aardig en beleefd”
Hiermee kunnen extra smileys verdiend worden!
In een veilige groep is het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn en dat verstorend gedrag als pesten niet
voorkomt. Daarom oefenen we aan de volgende sociaal-emotionele vaardigheden: welke emoties herken
je bij anderen en bij jezelf? Hoe kan ik weer rustig worden als ik boos ben? En hoe kun je reageren als je
pestgedrag ziet?
Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden. Dat kan onder
andere met de “Koelkastposter” voor thuis. Daar staan speelse opdrachten en leuke gespreksvragen over
de lessen die op school zijn gegeven. Zo bent u thuis ook aan het ‘Kwinken’! U vindt de Koelkastposter op
https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/.

Verantwoording schoolbijdrage 2016/2017
De penningmeester van de oudercommissie heeft te samen met de voorzitter en secretaris van
de medezeggenschapsraad de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage over het
afgelopen schooljaar gecontroleerd. Voor schooljaar 2016 – 2017 is er akkoord gegeven.
Indien u deze stukken wilt inzien, kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno
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NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
In goed overleg met de leerkrachten van de groep Giraffen hebben we besloten dat juf Bonny en juf Trudy
deze groep zullen blijven begeleiden tot het einde van het schooljaar. Dit besluit geeft rust en stabiliteit in
de groep en het geeft juf Tessa de mogelijkheid om verder te herstellen. Juf Tessa verricht op dit moment
ondersteunende werkzaamheden en zij werkt met groepjes leerlingen aan met name lezen en rekenen.
Juf Christa is ook herstellende en zij is op dit moment 4 dagen per week op school in de ochtenden. Op
deze ochtenden werkt zij met groepjes leerlingen aan lezen en rekenen en verricht zij ondersteunende
werkzaamheden voor de bovenbouwgroepen. We zijn blij dat haar gezondheid het toelaat om stapsgewijs
weer aan het werk te gaan.
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Mariska van de groep Beren. De ouders en de
kinderen van deze groep zijn hier natuurlijk al eerder over geïnformeerd. Juf Mariska heeft voor zichzelf
geconstateerd dat het werk in het onderwijs haar niet meer past en zij zal op zoek gaan naar een andere
baan. We hebben begrip voor haar beslissing en we wensen haar het allerbeste. Juf Franciska is bereid
gevonden om (mede door een wisseling van werkdagen) de groep van de Beren naast juf Susan te
begeleiden op maandag en dinsdag. Veel kinderen kennen juf Franciska van vorig jaar dus wij verwachten
dat deze wisseling soepel zal verlopen.

Boekenmarkt

Op woensdag 4 oktober hebben we een boekenmarkt georganiseerd. Er waren veel kinderen die
één of meer boeken hebben meegenomen naar school. Met het ruilbonnetje dat ze daarvoor
kregen, konden zij zelf nieuwe boeken kiezen. En dat was soms heel moeilijk kiezen…. Sommige
kinderen namen ook een boek mee voor een jonger broertje of zusje. De moeder van Bart en de
oma van Bas hebben goed geholpen om de boeken mooi te presenteren en de kinderen te helpen
met het kiezen van een boek. Bedankt daarvoor!
Wie weet organiseren we volgend schooljaar weer zo’n leuke markt want de reacties zijn vooral
positief. We hopen dat er dan nog meer kinderen meedoen!

Sociale media
Op De Diamant hebben sommige leerlingen WhatsApp groepen gevormd.
Daarin worden door hen allerlei korte berichtjes uitgewisseld buiten
schooltijd. Helaas zijn er een paar groepen, waarin ze dit op een
onvriendelijke manier doen. Het appen valt officieel gezien onder de
verantwoording van de ouders. Op school hebben we echter af en toe te
maken met de vervelende gevolgen: er is ruzie tussen de leerlingen en die
moeten wij oplossen. Als we ons niet met de ruzies bemoeien, gaat dit ten
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koste van de sfeer op school en in de klas. Zoals u weet staat een goede sfeer hoog in ons vaandel, maar u
zult begrijpen dat wij onze tijd veel beter kunnen besteden. Ook op de Sociale media moet iedereen zich
aan de gewone gedragsregel houden: “Ik heb respect voor iedereen.”
Wij vragen u dan ook toezicht te houden op het gedrag en taalgebruik van uw kind op sociale media, zoals
Whatsapp, Facebook of Instagram. Wij hopen dat u ons wilt helpen vervelend gedrag op Whatsapp en
andere sociale media te bestrijden.
Tips voor ouders over social media

1. 1. PRAAT met je kind! Dat kan naar aanleiding van dit filmpje op Youtube. (klik voor het openen
van de link)
2. Geef zelf het goede voorbeeld.
3. Praat met je kind over wat hij doet en met wie hij praat en toon interesse als je kind iets wil vertellen of
laten zien. Zorg dat je op de hoogte bent van de favoriete apps, programma's en websites van je kinderen.
4. Surf regelmatig samen met je kind over het internet. Neem de tijd om te zien wat je kind op het internet
doet, waar zijn interesses liggen en leer zelf ook werken met de apps en programma's die je kind gebruikt.
5. Maak duidelijke afspraken met je kind over het internet / social media gebruik zoals hoe lang hij achter
de computer, tablet of telefoon mag zitten
6. Help je kind een nickname (schuilnaam) of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie
kan worden afgeleid. Voorkom uiteraard vooral suggestieve namen zoals 'lovelygirl'.
7. Bespreek met je kind dat hij geen persoonlijke gegevens aan onbekenden mag geven (adres,
telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc.).
8. Maak je kind duidelijk dat de virtuele wereld een schijnwereld is. Wat je ziet op de computer / social
media kan een verzinsel zijn.
9. Bekijk zo nu en dan de historie van de browser of apps. Hier kun je zien waar je kind naar heeft gekeken.
Instrueer tieners dat de historie niet gewist mag worden.
10. Praat ook eens met andere ouders over dit onderwerp om te kijken hoe zij hiermee omgaan.
11. Wees je ervan bewust dat het mogelijk is om berichten te verwijderen waardoor je niet altijd meer kunt
achterhalen wat er gezegd is.
Tenslotte willen we als school aangeven dat het heel goed is dat als uw kind gaat slapen dat zijn/haar
mobiel dan beneden is. Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen dat u kind beter slaapt en tot rust
komt zonder mobieltje op het nachtkastje. ( M. Sitzkoorn, 2017.)

Verkeerslessen
In de maand november starten we weer met het geven van een drietal praktische
verkeerslessen voor alle groepen. 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.
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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 of
eventueel via de mail.
Hieronder vind u het schema voor november:
Praktische verkeerslessen in de maand november
Dinsdag 21 november
9.00 – 10.00 uur
Dinsdag 21 november
11.00-12.00 uur
Dinsdag 21 november
13.00-14.00 uur
Dinsdag 21 november
14.00-15.00 uur

Groep Dolfijnen
Groep Egels
Groep Apen
Groep Beren

Donderdag 23 november
Donderdag 23 november
Donderdag 23 november

9.00-10.00 uur
11.00 -12.00 uur
13.00-14.00 uur

Groep Flamingo’s
Groep Giraffen
Groep Haaien

Vrijdag 24 november
Vrijdag 24 november
Vrijdag 24 november

9.00-10.00 uur
11.00-12.00 uur
13.00-14.00 uur

Groep Leeuwen
Groep Tijgers
Groep Inktvissen

Typediploma
Dit schooljaar bieden wij de kinderen van de groep Haaien en de groep Inktvissen de mogelijkheid om een
typediploma te behalen. Dit is voor onze school een pilot en de kinderen in deze groepen kunnen hier dit
schooljaar gebruik van maken. Wij hebben als school een afspraak gemaakt met ECO, The House of Typing.








Eén keer per week oefenen de kinderen tijdens de schrijfles op een chromebook o.l.v. hun eigen juf
Kinderen doen de training thuis online in spelvorm.
Docentbegeleiding (365 dagen per jaar) door de docenten van ECO. Kinderen kunnen altijd vragen
stellen of hun verhaal doen binnen het programma. Elke vraag wordt dezelfde dag beantwoord.
De training wordt steeds aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.
Gemiddelde duur van de training is 25 weken (als vijf kwartier per week wordt geoefend met
typen) maar de mogelijkheid is er ook om er een jaar (begeleid) over te doen.
Voortdurende berichten over hoe er getypt wordt naar de leerling, de ouders en de school.
Ieder kind dat wil, gaat zijn diploma behalen!

Goed kunnen typen is heel belangrijk voor kinderen. We gaan allemaal steeds meer op de computer doen
en kunnen typen is dan echt nodig om goed te kunnen werken!

Veel kinderen van groep H en een aantal van groep I hebben zich al aangemeld. Het zou leuk zijn als alle
kinderen van de klas mee kunnen en mogen doen! U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier dat ik u
gemaild heb. Indien u nog vragen heeft waardoor u twijfelt bijv. over de kosten dan kunt u contact met mij
opnemen.

Herfst
De herfst brengt soms een zonnetje maar vooral ook wind, regen en
afgewaaide bladeren met zich mee. Voor de vakantie hebben we al een
container met bladafval gevuld en de tweede container is ook alweer bijna
vol. Gelukkig vinden veel kinderen het leuk om te helpen met het
schoonhouden van het plein in de pauze. Deze kanjers uit groep D waren
vanmorgen geweldig aan het helpen!
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Jumbo-actie
Veel kinderen nemen spaarpunten van de Jumbo mee naar school. Helaas doen de Jumbo in Naaldwijk (en
Wateringen) dit jaar niet mee met deze spaaractie. We waren als school dan ook niet op de hoogte van
deze actie dus we hebben ons niet aangemeld. De punten die u ontvangt, mag u schenken aan andere
scholen! Wellicht kunnen we een volgend schooljaar weer meedoen.

Nogmaals klasbord
Wilt u, als u dat nog niet gedaan hebt, zich aanmelden voor klasbord alstublieft. 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. Indien u nog vragen heeft over klasbord kunt u terecht bij de leerkracht.
Bedankt alvast voor het aanmelden!
Namens het team, Carolien Zwinkels

November
6
23
29

Studiedag voor het personeel – alle leerlingen zijn vrij!
Ouders in de groep ( groep E t/m T) - kijkkwartiertje
Kijkochtend A,B en D

December
5

Sinterklaasfeest – 12.30 uur vrij!

Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 5

