NIEUWSBRIEF
Algemeen nieuws
Nieuwsbrief 5 - December 2017

Van de directeur
Geachte ouders/verzorgers,
Het jaar 2017 ligt alweer bijna achter ons. We hebben vorige week met het winterse weer en de
stakingsdag een paar roerige dagen gehad. Daarnaast heeft de school vorige week bezoek
gekregen van de inspectie en hebben we afscheid genomen van meester Frans. Mede door uw
begrip voor deze omstandigheden is het ons gelukt om deze laatste weken voor de kinderen een
mooie kerstsfeer te maken.
Ik wil hierbij zeker ook de oudercommissie bedanken voor hun inzet. Beide locaties waren weer
mooi versierd en door de ondersteuning bij het kerstontbijt hebben de kinderen echt een
kerstgevoel mogen ervaren.

Samen
Samen proberen onze lichtjes
te laten schijnen.
Leren elkaar helpende
handen te reiken.
Rondom ons de vrede bewaken
om "samen" deze
wereld een stukje mooier te maken!
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Inspectie
Vorige week donderdag, 14 december zijn de beide locaties van De Diamant bezocht door de
schoolinspectie. De inspecteurs hebben bezoekjes gebracht in de klassen, gesproken met
docenten en ook een groep leerlingen mocht vertellen wat ze van de school vinden.
Verschillende onderdelen van het reilen en zeilen op school zijn onderzocht: ons didactisch
aanbod, het zicht van de leerkrachten op de ontwikkeling van de leerlingen, het didactisch
handelen van de leerkrachten, de samenwerking met andere instanties zoals het
samenwerkingsverband, de veiligheid voor de leerlingen en de kwaliteitscultuur.
Met gepaste trots kan ik u melden dat de inspecteurs wederom zeer tevreden waren met wat ze
op onze school aantroffen. Ze hebben onze school dan ook op deze onderdelen opnieuw met een
‘goed’ beoordeeld.
Als advies hebben de inspecteurs ons nog meegegeven om in de toekomst de samenwerking met
de basisscholen in Westland verder uit te bouwen. Dit advies valt bij ons in goede aarde, gelet op
alle ontwikkelingen die we op dit moment aangaan op het gebied van het delen van onze kennis
en expertise in het werkveld.
U zult begrijpen dat we erg blij zijn om op deze manier opnieuw bevestigd te worden in onze inzet
om met elkaar een prachtige school neer te zetten: een school waar ieder kind zich thuis voelt en
optimaal tot ontwikkeling kan komen!
Kerstwens
Mede namens het hele team van De Diamant wens ik u en de kinderen een heel fijne Kerst toe en
alle goeds voor 2018!

Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno
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NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Op vrijdag 22 december zullen we afscheid nemen van juf Claudia Obinu uit de groep Tijgers. De
kinderen en de ouders van deze groep zijn hier al eerder over geïnformeerd. Claudia gaat m.i.v. 1
januari a.s. werken op de SBO school waar zij eerder werkzaam was. Op deze school gaat ze in de
ambulante begeleiding werken en dat betekent dat ze op veel basisscholen kinderen en
leerkrachten zal ondersteunen en begeleiden. Claudia heeft hier met veel plezier gewerkt en wij
zullen haar gaan missen!
Juf Sabine zal na de kerstvakantie de groep Tijgers gaan begeleiden op maandag, dinsdag en
woensdag (en wordt hierbij ondersteund door juf Matilde). Margriet zal werkzaam zijn op
woensdag, donderdag en vrijdag. Sabine draait al vanaf het begin van dit schooljaar mee in deze
groep en vanaf januari is het de bedoeling vanuit haar opleiding dat zij drie hele dagen lesgeeft. In
de fase daarna bouwt dit zich op naar vijf dagen per week lesgeven. Sabine is inmiddels goed
bekend met het reilen en zeilen in de groep. Voor de groep betekent deze oplossing rust en
stabiliteit.
Afscheid meester Frans: “Met Pensioen, dat zal even wennen zijn !”
Hallo ouders, kinderen en collega’s,
Wat een prachtige dag heb ik vrijdag 15 december van jullie gekregen.
’s Morgens kwamen alle klassen in de aula langs om mij gedag te zeggen, met versjes, gedichtjes,
cadeaus, bloemen, liedjes en heel veel hartverwarmende woorden. Ik moest regelmatig even
slikken omdat kinderen zo eerlijk en oprecht zijn. ’s Middags mocht ik even uitrusten zodat ik ’s
avonds tijdens de jaarlijkse Kerstborrel met het personeel weer aan kon schuiven. Dat aanschuiven
werd voor mij, mijn vrouw Nel en mijn gezin een onvergetelijke avond met prachtige cadeaus,
mooie warme woorden en een heerlijk buffet. Wat ben ik al die jaren verwend met de liefde en het
vertrouwen dat ik heb gekregen van de kinderen, mijn collega’s en u, ouders. Zolang mijn
gezondheid het toe zal laten zal ik nog regelmatig op school te zien zijn, deels omdat ik dat de
kinderen beloofd heb, deels omdat er elke dag genoeg te doen is en omdat ik het ook fijn vind!
Nogmaals bedankt kinderen, ouders, ouderraad, MR, bestuur, Kerstcommissie, Strandwacht, P.V.
en collega’s.
Het was super !!!
Lieve groetjes Frans
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Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december vierden we met elkaar het Sinterklaasfeest. Drie pieten kwamen op school
aan met verfblikken en kwasten om de kamer van Sinterklaas op De Diamant eens wat gezelliger
te maken. Ze waren echter begonnen met schilderen op het ISW aan de overkant. Het was dus
maar gelukkig dat de kinderen van de Diamant en de Strandwacht zo hard hadden gewerkt om de
kamer van de sint op te knappen met zelf ontworpen behangetjes. De Sint was blij want het zag er
allemaal prachtig uit!
Sint bracht de klassen een bezoekje en de kinderen werden verblijd met een cadeautje voor
henzelf én voor de groep. In de bovenbouw werd met veel plezier naar de gedichten geluisterd en
werden de prachtige surprises uitgepakt. Het was eigenlijk zonde om ze te openen want ze waren
wel heel bijzonder mooi dit jaar! Alle kinderen hebben de surprises kunnen bewonderen in het
“surprisemuseum” op maandag 4 december. Het was een mooi feest!
Sneeuw op 11 december
Maandag 11 december jl. werd een dag met een bijzonder verloop. ’s Morgens reden enkele
vervoersbedrijven niet op advies van de gemeente vanwege de (voorspelde) gladheid. Voor veel
kinderen was het daardoor bijzonder lastig en soms zelf onmogelijk om op school te komen. In de
loop van de ochtend werd duidelijk dat er flink wat sneeuw op komst was. Er werd een weeralarm
afgegeven en alle ouders werden via klasbord geïnformeerd dat de kinderen vanaf 12.30 uur
opgehaald konden worden op school.
Wij willen alle ouders bedanken voor de getoonde flexibiliteit op deze dag. Er werd gebeld,
overlegd, gecarpoold om ervoor te zorgen dat de kinderen naar school konden komen en óók
weer veilig thuis kwamen. Met ook nog eens de stakingsdag op de dinsdag erna realiseren we ons
dat we veel van u gevraagd hebben. Bedankt voor uw inzet en uw getoonde betrokkenheid!!
Kerstcrea
Alle kinderen hebben meegedaan aan de kerstcrea. De bovenbouw op dinsdag 19 december en de
onderbouw op woensdag 20 december. De kinderen konden zich van te voren aanmelden of inschrijven
voor een creatieve activiteit. Er was van alles te kiezen: werken met glitterstrijkkralen, koekjes bakken,
kerstbingo, werken met brooddeeg, kerstkaart borduren, bouwen, sterren maken van ijslollystokjes enz.

Ouders gevraagd voor de oudercommissie
Onze vorige oproep heeft opgeleverd dat twee ouders zich hebben aangemeld voor de oudercommissie:
Wendy Steenks (moeder van Florianne) en Chantal Berendse (moeder van Levi).
Super dat jullie de oudercommissie komen versterken!
Met twee nieuwe leden zijn we er echter nog niet. We zijn op zoek naar nog twee ouders die deze taak op
zich zouden willen nemen. Doet u mee?
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De oudercommissie van de Diamant zet zich in door middel van allerlei hand- en spandiensten om het op
school allemaal goed en gezellig te laten verlopen. Denk hierbij aan de feestdagen: 5 december, Kerstfeest
en in het voorjaar het Paasfeest. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de oudercommissie dan kunt u
dit aangeven bij de leerkracht van uw kind, bij 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 zeer waarderen!

Bedankje
Een woord van dank aan de ouders van Jort Broekx uit de groep Inktvissen. Zij hebben ons
de grote, “echte” kerstboom in de hal geschonken. Tijdens de vier adventvieringen hebben
we met alle kinderen kunnen genieten van deze prachtige boom en op alle andere dagen
natuurlijk ook! Super bedankt!
Praktische verkeerslessen
De tweede ronde van de praktische verkeerslessen gaat plaatsvinden na de kerstvakantie.
Hieronder vind u het schema. Heeft u zich al aangemeld om te helpen?
Praktische verkeerslessen in de maand januari
Dinsdag 9 januari
9.00 – 10.00 uur
Dinsdag 9 januari
11.00-12.00 uur
Dinsdag 9 januari
13.00-14.00 uur
Dinsdag 9 januari
14.00-15.00 uur

Groep Dolfijnen
Groep Egels
Groep Apen
Groep Beren

Vrijdag 12 januari
Vrijdag 12 januari
Vrijdag 12 januari
Vrijdag 12 januari

9.00-10.00 uur
11.00 -12.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur

Groep Leeuwen
Groep Tijgers
Groep Haaien
Groep Inktvissen

Donderdag 25 januari
Donderdag 25 januari

9.00-10.00 uur
11.00-12.00 uur

Groep Flamingo’s
Groep Giraffen

Verkeerswandelingen
Dinsdag 23 januari
9.00-10.00 uur wandelen
Groep Dolfijnen
Dinsdag 23 januari
11.00 -12.00 uur wandelen
Groep Egels
Dinsdag 23 januari
13.00-14.00 uur wandelen
Groep Apen
Dinsdag 23 januari
13.45 14.45 uur wandelen
Groep Beren
De groepen F t/m T worden nader ingepland waarover u tijdig zult worden geïnformeerd

Vóór schooltijd en na schooltijd!!
Veel kinderen komen ’s morgens erg vroeg naar school of worden afgezet door hun ouders terwijl
er nog geen toezicht is op het plein. Dat zorgt soms voor onveilige situaties en vanuit het oogpunt
van veiligheid en verantwoordelijkheid vinden wij dit een onwenselijke situatie.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet vóór 8.30 uur op school is? Vanaf 8.30 uur is er een
leerkracht op het plein om de kinderen op te vangen en te begeleiden.
De ouders van de onderbouw wil ik verzoeken de school te betreden om uw kind op te halen
nadat de bel gegaan is en de Bernadetteschool naar buiten is gekomen. Dit zorgt voor veiligheid
en overzicht in de gangen en bij de klassen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Namens het team, Carolien Zwinkels
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December
22
23

4e Adventsviering en Kerstontbijt – 12.30 uur vrij!
Kerstvakantie van 23 december t/m 7 januari

Januari
24
26

Kijkochtend A,B en D
Studiedag voor het personeel – Kinderen zijn vrij!

Februari
2
7
8
12
13

Portfolio mee naar huis
Carnaval
Portfolioavond
Portfolioavond / Adviesgesprekken schoolverlaters
Adviesgesprekken schoolverlaters
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