NIEUWSBRIEF
………….van de directeur.

September 2018 (2)

Geachte ouders/verzorgers
De kop van het nieuwe schooljaar is er weer vanaf. Alle leerlingen zijn weer lekker aan de slag
gegaan, het bruist weer van de aktiviteiten in de beide locaties en in de lokalen hangen alweer de
eerste creatieve werkjes van de kinderen te pronken.
Via de media heeft ons allemaal het verschrikkelijke bericht bereikt van het trieste verkeersongeluk
in Oss, waarbij 4 kinderen om het leven zijn gekomen. Onze gedachten gaan uit naar het vreselijke
lot dat deze gezinnen is overkomen.
Het ongeluk in Oss is voor de kinderdagverblijven Simba, Kwest en Okidoki aanleiding geweest om
voorlopig geen gebruik van de Stint meer te maken totdat er meer bekend is. De kinderen worden
door vervangend vervoer opgehaald of gaan lopend naar hun locatie.

Schoolontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief heb ik u al gemeld dat De Diamant bezig is met de nodige
schoolontwikkelingen. Tijdens de afgelopen studiedag heeft het team zich verdiept
in het zgn. Expliciete Directe Instructiemodel, ofwel kortgezegd “EDI”. De bedoeling
hierbij is dat de kinderen directer worden betrokken bij de vormgeving van de lessen. Dit doen we o.a. door
duidelijker het doel van de les aan te geven, met elkaar door te nemen wat ze hiervan al weten en ook
regelmatig tussentijds te controleren of de leerlingen de leerstof begrijpen door het gebruik van
“wisbordjes”. Kinderen worden hierbij gevraagd om tussentijds antwoorden op te schrijven die ook weer
snel uit te wissen zijn. De leerkracht kan zo goed kijken welke leerlingen mogelijk nog meer instructie nodig
hebben.
Maandag 29 oktober a.s. zullen we op een studiedag hiermee verder gaan. De kinderen zijn dus de
maandag na de herfstvakantie vrij!

Ontwikkeling expertisecentrum
Ik zal u ook dit jaar weer op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom de oprichting van het
expertisecentrum. De bedoeling is dat alle kinderen binnen het Westland een passende plek binnen het
onderwijs hebben of krijgen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Diamant wil hierin ook haar
verantwoordelijkheid nemen en is momenteel druk bezig om met reguliere basisscholen, speciaal
onderwijs, zorg, e.a. samenwerking te zoeken en experimenten op te zetten ter verbetering van het huidige
onderwijs. Er ontstaan inmiddels mooie initiatieven!

Verantwoording schoolbijdrage 2017/2018
De penningmeester van de oudercommissie heeft tezamen met de voorzitter en secretaris van de
medezeggenschapsraad de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage over het afgelopen
schooljaar gecontroleerd. Voor schooljaar 2017– 2018 is er akkoord gegeven.
Indien u deze stukken wilt inzien, dan kunt u contact met mij opnemen.
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Ouderbijdrage 2018/2019 voor 1 oktober !!!!!
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.
Wilt u de ouderbijdrage – als u dat nog niet hebt gedaan – zo spoedig mogelijk naar de school overmaken:

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

Pilot afstemming nieuwe leerlingen
De komende weken zal een aantal ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om samen met het
zorgteam het opgestelde plan van aanpak te bespreken. We hopen hiermee zo vroeg mogelijk alle
ondersteuning aan de nieuwe leerlingen te starten. Voor de herfstvakantie zal deze pilot geëvalueerd
worden en mogelijk ook worden ingezet bij leerlingen die gedurende het schooljaar instromen.
Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Met ingang van 1 oktober a.s. zal juf Nikita met zwangerschapsverlof gaan. Nikita en haar man Jelle
verwachten hun tweede kindje eind oktober. We wensen hen een mooie tijd toe!

Fietsjes
Onze kleuters vinden het geweldig om te oefenen met fietsen op het plein. Ook bij de praktische
verkeerslessen komen fietsjes goed van pas. Wie heeft er een fietsje in de schuur staan van 14 – 16 inch dat
niet meer wordt gebruikt maar nog veilig is om mee te oefenen?
We horen het graag…….

Praktische verkeerslessen
De eerste verkeerslessen gaan weer van start in de eerste week van
oktober. U kunt zich aanmelden om te helpen via de klasbord app van de
groep van uw kind. We hopen op veel hulp zodat de kinderen goed kunnen
oefenen.
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Loterij en de opbrengst
De loterij in het vorige schooljaar heeft het mooie bedrag van €3251,35 opgeleverd. Daarvan
hebben we € 1000,- geschonken aan Stichting de Zaaier zoals u weet. Op onze locatie hebben we
voor ruim € 1000,- nieuwe boeken gekocht. Deze keer zijn dat boeken voor de beginnende lezers.
De boekenkar is mooi versierd om de boeken te presenteren en te promoten in de klassen! Veel
leesplezier jongens en meiden!

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is:
VRIENDSCHAP, JIJ HOORT ERBIJ! In deze fase van het schooljaar wordt hard
gewerkt aan het “opbouwen van (nieuwe) vriendschappen”. “Bouwen” is dan
ook het sub-thema dat zichtbaar zal worden op de kijkavond. Op woensdag 17
oktober is deze kijkavond gepland en u bent van harte welkom om te komen
kijken wat de kinderen geleerd, gemaakt en geoefend hebben.
In de kinderboekenweek verschijnen er veel nieuwe boeken en Juf Trudy en
juf Susan hebben inmiddels een mooie serie nieuwe boeken aangeschaft voor
de bovenbouw. Ik verwacht dat alle kinderen weer veel plezier gaan beleven
aan deze boeken!

Total boeken
Eerder was het mogelijk boeken te sparen als je tankte bij de Total benzinepomp. Deze actie gaat opnieuw
van start! Vrachtwagenchauffeurs sparen extra snel, dus geef hen een tip: boeken sparen voor de Diamant!
Wilt u met ons mee sparen voor nog meer boeken voor de school?

Leerlingenraad
Op Prinsjesdag hebben we verkiezingen gehouden om nieuwe leden te werven voor de leerlingenraad
(LAR) In elke midden- bovenbouwklas waren één of meer kandidaten die zich beschikbaar stelden voor
deze raad. De zittende leden die jaar 2 ingaan zijn: Desley (Tijgers), Nicky (Wasberen) en Henrieke
(Leeuwen).
De nieuwe leden gekozen op basis van de hoeveelheid stemmen door hun klasgenoten zijn:
Jort (Poema’s), Thijs (Flamingo’s) en Rosalie (Kangoeroes). Het eerste overleg met de leerlingenraad in
nieuwe samenstelling vindt plaats vóór de herfstvakantie. We zijn benieuwd naar hun ideeën en we
wensen hen veel succes!

Typediploma
Dit schooljaar bieden wij de kinderen van de groep wasberen en de groep poema’s de mogelijkheid om een
typediploma te behalen. 78% van de leerlingen die heeft meegedaan in het vorig schooljaar is geslaagd en
heeft het diploma in ontvangst mogen nemen. De kinderen in de groep Leeuwen en Tijgers die nog geen
diploma hebben, kunnen dit schooljaar nog meedoen met de typecursus.
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.

Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 3





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 de groep wasberen en de groep poema’s hebben zich al aangemeld. Het zou leuk zijn als
alle kinderen van de klas mee kunnen en mogen doen! U kunt zich nog aanmelden! Vraag om een
inschrijfformulier bij de leerkracht van uw kind.

Ouders in de groep (Eekhoorns t/m Leeuwen)
In de jaarkalender kunt u terug vinden wanneer u een half uurtje mee mag kijken in de groep van uw kind.
U kunt zich hier voor aanmelden via de klasbord-app. De kijkmomenten zijn altijd bij de start van de dag
en zij zijn gepland op de volgende dagen: dinsdag 9 oktober, woensdag 31 oktober, donderdag 29
november, dinsdag 12 maart en vrijdag 5 april.
Voor de groep Kikkers en de groep Konijnen zijn er aparte kijkochtenden. Deze kijkochtenden zijn in
samenwerking met meester Dick en deze kijkochtenden vind u op de jaarkalender. De eerste staat gepland
op woensdag 3 oktober a.s.

Oudergesprekken op uitnodiging
Op donderdag 11 oktober en dinsdag 16 oktober a.s. vinden de eerste
oudergesprekken plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.
Tijdens dit gesprek kunnen de ouders en leerkracht(en) nader kennismaken en
informatie uitwisselen betreffende het kind. We hopen u allen te ontmoeten op
deze avond!

Parkeren
We merken dat het erg druk is 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. Het is logisch dat
een chauffeur die aankomt om 14.50 uur gaat parkeren in het daarvoor bestemde vak. Ik vraag u in het
belang van de veiligheid van de kinderen hier rekening mee te houden.
Op woensdag geldt dit parkeerbord 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!
De ouders die een kind hebben in groep flamingo’s, Kangoeroes, Wasberen, Poema’s,
Leeuwen en Tijgers zou ik er op willen attenderen dat aan de andere kant van de school
(aan de Middenwoerd) meer ruimte is om veilig te parkeren.
Hoe komt u daar? Rotonde Watertoren, Verspijcklaan. Bij de volgende rotonde 1e straat
rechts Kleine Woerdlaan, 2e straat rechts, de Middenwoerd.
Bedankt voor uw medewerking!
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Op tijd op school…
We maken we u erop attent dat een aantal kinderen regelmatig te laat op school aan komt. De bel gaat om
8.40 uur en om 8.45 uur willen we écht beginnen met de les! Te laat komen zorgt voor verstoring van de
les. Wilt u er op toezien dat uw kind tijdig van huis vertrekt?

Oktober
5
11
16
18 - 19
22
29

Dag van de leraar
Oudergesprekken op uitnodiging
Oudergesprekken op uitnodiging
Schoolfotograaf
Herfstvakantie van 22 t/m 28 oktober
Studiedag – kinderen zijn vrij!
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