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Van de directeur
Sinterklaas
Wat een weer deze week: regenbuien, wind… het is volop herfst!

“Zou de goede Sint wel komen,
Nu hij ’t weer zo akelig vindt… “
Nou, gelukkig wel hoor! De Sint is gewoon weer in het land. Wat is dat toch altijd een spannende
tijd voor de kinderen. Schoentjes zetten (zou er wat in zitten!?), lootjes trekken, surprises maken,
gezelligheid op school en vast en zeker ook een heerlijke Sinterklaasavond thuis.
Je zou bijna vergeten dat er ook nog geleerd moet worden, maar dat is toch echt het geval. Naast
alle Sinterklaasdrukte zijn de leerlingen in de klassen hard aan het werk. Nog even de laatste
loodjes voor het weer kerstvakantie is.
Ik wens alle leerlingen een heel gezellige Sinterklaasavond en nog veel succes en plezier op school
de laatste weken van dit jaar!

Kerst
In de laatste twee weken voor de kerstvakantie zullen de kinderen op beide locaties vier keer bij
elkaar komen om zich gezamenlijk voor te bereiden op het Kerstfeest. De kinderen verzamelen in
de centrale ruimte om een kaarsje aan te steken, Kerstliedjes te zingen en te luisteren naar het
Kerstverhaal “Een koninklijk Kerstfeest” . Ook zullen er kinderen zijn die een gebedje en/of
gedichtje voorlezen.

Afscheid Frans Bentvelzen
Frans zal na 33 jaar De Diamant (De Windroos) en na 50 jaar werken met pensioen gaan en zijn tijd
anders gaan invullen. Op de locatie Hoge Woerd zal hier natuurlijk speciale aandacht aan worden
geschonken. Ik wil hierbij Frans (en Nel) alvast ontzettend bedanken voor zijn jarenlange tomeloze
inzet voor de school, collega’s maar vooral ook de kinderen. Onze Frans is en blijft natuurlijk altijd
welkom op De Diamant!
De taken van Frans zullen deels worden overgenomen door Jaap Kreeft. Jaap is al conciërge op
locatie SMS.

Staking
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, staat er voor dinsdag 12 december een landelijke
stakingsdag gepland. De drie grote besturen van het primair onderwijs Westland hebben met
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elkaar een gezamenlijk standpunt geformuleerd. Dit standpunt wordt tegelijkertijd met deze
nieuwsbrief aan u verzonden. Wilt u alvast rekening houden met het feit dat de kinderen mogelijk
op deze dag de hele dag niet naar school kunnen? Ik zal u hierover zo spoedig mogelijk berichten.

Voor schooltijd!!
Het komt helaas regelmatig voor dat er ’s morgens al zo vroeg kinderen naar school worden gebracht, dat
er nog geen toezicht is op het schoolplein. Dit vinden wij vanuit het oogpunt van veiligheid en
verantwoordelijkheid een onwenselijke situatie.
Kinderen zijn welkom op het schoolplein 10 minuten voordat de bel gaat. Vanaf dat moment staat er een
leerkracht buiten om de kinderen op te vangen en te begeleiden.
Wilt u erop letten dat uw kind niet voor die tijd op het schoolplein is?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Op vrijdag 15 december zullen we afscheid nemen van meester Frans. Meester Frans gaat genieten van zijn
welverdiende pensioen. Wij zijn enorm dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen 33 jaar! Hij heeft
ongelofelijk veel voor de school, de collega’s en voor de kinderen betekend. Dat is nauwelijks in woorden
uit te drukken…..! We zullen hem enorm gaan missen en we gaan er een mooi afscheidsfeestje van maken
waar we nog lang aan terug zullen denken.
Meester Frans heeft aangegeven hoe hij graag afscheid zou willen nemen van de kinderen en dat
respecteren wij. ’s Morgens zal hij alle groepen even langsgaan om afscheid te nemen ’s avonds nemen wij
afscheid van hem met het team. Gezien zijn gezondheid is het voor meester Frans niet mogelijk om alle
ouders persoonlijk gedag te zeggen.
Indien u meester Frans nog iets zou willen zeggen, vragen wij u om dit op te schrijven op een kaart. Deze
kaart kunt u inleveren bij juf Matilde of juf Carolien. Wij zorgen dat alle post bij hem terecht komt!
Hieronder vind u een afscheidsbrief van Frans gericht aan alle ouders:
Hallo beste ouders,
Zoals u wel hebt begrepen of gehoord ben ik na 33 jaar de Diamant (voorheen de Windroos) en na 50 jaar
werken toe aan mijn welverdiende rust. Ik ga de tijd die ik nog heb anders invullen. Dat wil niet zeggen
dat ik nooit meer op de Diamant zal komen, maar alleen wanneer het uitkomt en mijn conditie dat
toelaat.
Alle jaren die ik met u en met uw kind heb mogen werken en zorgen zal ik in mijn hart meedragen, ik ben
heel trots op alle kinderen die heel hard hebben gewerkt om naar het voorgezet onderwijs te gaan.
Ik wil u, ouders, heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ik in al die jaren van u heb gekregen. De
liefde die je geeft aan de kinderen krijg je onvoorwaardelijk weer terug. Dat was voor mij elke dag de
motivatie voor de school, om voor uw kind te helpen zorgen en hen een veilig gevoel te geven in hun
soms toch al turbulente leventje.
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Ik wens alle ouders een prachtige toekomst met hun gezin!
Lieve groetjes, Frans

Ouders gevraagd voor de ouderraad
In de oudercommissie van de Diamant zitten ouders die allerlei hand- en spandiensten vervullen om het op
school allemaal goed en gezellig te laten verlopen. Denk hierbij aan de feestdagen die komen, 5 december,
Kerstfeest en in het voorjaar het Paasfeest. Aan het eind van dit jaar zullen enkele ouders afscheid nemen
aangezien hun kind van school gaat. De ouderraad is per direct op zoek naar ouders die extra betrokken
willen zijn bij de school en de kinderen. U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind, juf Sylvia (groep
Leeuwen) of juf Bonny (groep Giraffen). Als het u leuk lijkt en u kunt wat tijd vrij maken dan zouden wij dit
heel fijn vinden!
Indien u vragen heeft over de taken van de ouderraad dan kunt u óók bij bovengenoemde juffen terecht of
één van de ouders benaderen; Pamela Aarts (moeder Mike), Mieke Wieldraaijer (moeder Ties), Inge
Scholtes (moeder van Keano), Sylvia Grootscholten( moeder van Finn) of Marieke v.d. Meer (moeder van
Sten)

EU Schoolfruit
Yes, we zijn dit schooljaar opnieuw ingeloot met De Diamant om mee te
kunnen doen aan het EU Schoolfruit programma! Dat betekent dat er
drie stuks fruit per week gratis beschikbaar worden gesteld voor alle
kinderen op De Diamant. Deze week krijgen we appels, peren en ananas.
De grote stukken fruit worden uiteraard verdeeld over meer leerlingen.
Elke week op maandag wordt er vers fruit bezorgd op school. Enkele leerlingen in de bovenbouw tellen de
aantallen af en verdelen het fruit over de groepen. Vorig jaar was het bijzonder leuk om te ervaren dat
sommige kinderen, voor hen nieuwe soorten fruit, durfden te proeven. Een goede ontwikkeling, vinden wij!

Parkeren
In deze donkere dagen is het extra druk bij het brengen en halen van leerlingen! Via de nieuwsbrief wil ik u
erop attenderen dat het belangrijk is om te parkeren in de parkeervakken.
De parkeervakken voor de taxibusjes van De Diamant mogen niet gebruikt worden om te parkeren als
particulier op vastgestelde tijden. De tijden die daarvoor gelden staan aangegeven op de borden en gelden
voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00-9.00 uur en 15.00-16.00 uur. Op woensdag geldt
dit tussen 8.00 – 9.00 uur en 12.00-13.00 uur.
Op dit moment wordt er met regelmaat zeer gehaast geparkeerd op het parkeerterrein van het ISW en
daardoor wordt de toegang tot de school belemmerd. Het ISW biedt ons de mogelijkheid te parkeren
wanneer er ruimte is op hun terrein. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan!
Als we er met elkaar op toezien dat we netjes parkeren op de juiste plaatsen dan blijft het veilig voor alle
weggebruikers!

Praktische verkeerslessen
De eerste praktische verkeerslessen vinden deze week plaats. Het is echt novemberweer maar de
lessen gaan gewoon door! De kinderen van de onderbouw hebben vooral geoefend met veilig
oversteken. Oversteken op de zebra, wachten bij een stoplicht, oversteken tussen geparkeerde
auto’s. Oefent u thuis ook met uw kind? Wandel eens door de buurt waar u woont of doe lopend
boodschappen. Daar leert uw kind erg veel van!
De middenbouw richt zich vooral op het oefenen met fietsen( slinger-de-slang –STOP! en reageren
op een signaal. De bovenbouw oefent met fietsen over een rechte en schuine plank.

Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 3

Dit praktisch oefenen zorgt ervoor dat de kinderen flexibeler worden in het verkeer en beter
kunnen reageren op onvoorziene situaties.

Typediploma
De kinderen van de groep Haaien en Inktvissen zijn inmiddels gestart met de typecursus. Op vrijdag krijgen
zij les van hun eigen juf en verder oefenen zij hun typevaardigheid thuis. Op vrijdag 1 december komt juf
Pia weer even kijken in de klas om te kijken hoe de kinderen vorderen.

Voorbereiding Sinterklaasfeest
De ouders van de ouderraad hebben de school weer klaar gemaakt voor het Sinterklaasfeest. Het ziet er
gezellig uit! Bedankt daarvoor!
De kinderen van groep Beren werken ook hard aan de voorbereiding van dit grote feest. Ze leren woordjes
stempelen die te maken hebben met Sinterklaas, Sinterklaaspuzzels maken en een stoomboot kleien met
echte vlaggetjes. Wat een gezellig sfeertje!

Namens het team, Carolien Zwinkels

November
23
29

Ouders in de groep ( groep E t/m T) - kijkkwartiertje
Kijkochtend A,B en D

December
5
11
14
14
15
19
22
23

Sinterklaasfeest – 12.30 uur vrij!
1e Adventsviering voor de kinderen
2e Adventsviering voor de kinderen
Inspectiebezoek De Diamant
Afscheidsochtend meester Frans met de kinderen
3e Adventsviering voor de kinderen
4e Adventsviering en Kerstontbijt – 12.30 uur vrij!
Kerstvakantie van 23 december t/m 7 januari
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