NIEUWSBRIEF
………….van de directeur.

November-December 2018

Geachte ouders/verzorgers:
Drie weken geleden ontvingen wij het droevige bericht dat onze lieve collega,
Frans Bentvelzen is overleden. Frans was 33 jaar werkzaam op De Windroos, later De
Diamant. Hij heeft veel betekend voor de school en was duidelijk meer dan een conciërge.
Frans was met name voor de kinderen een heel fijne “meester” bij wie ze makkelijk hun
verhaal konden doen. Hij ging voor het kwetsbare kind en deed er alles aan om er voor de
kinderen een fijne tijd op school van te maken.
Ook voor de collega’s was hij belangrijk. Hij zorgde ervoor dat we als team goed ons werk
voor de kinderen konden doen. Hij had zo graag zijn laatste jaren nog meer willen
betekenen voor De Diamant. Dit was hem door zijn slopende ziekte niet gegeven. Vorig
jaar heeft hij al officieel afscheid genomen van school, zodat hij zich meer kon richten op
zijn familie. Gelukkig is hij in het afgelopen jaar nog de nodige keren langs geweest om op
school te helpen.
Beide locaties hebben, zoals met u gecommuniceerd, op gepaste wijze hun eer kunnen bewijzen aan een
bijzonder en inspirerend man. Daar waar nodig is in de groepen nader ingegaan op het overlijden. Ik wens
een ieder die hem gekend heeft sterkte toe met dit verlies. Ik dank hierbij de ouders die – op welke wijze dan
ook - de leerkracht of het team een hart onder de riem hebben gestoken. Frans is 65 jaar geworden.
Mocht u merken dat uw kind hier vragen over heeft, neem dan graag z.s.m. contact op met de leerkracht.

Kerst
Het is voor ieder mens belangrijk om mee te tellen en serieus genomen te worden.
Niemand mag vergeten worden en eenieder telt mee. Helaas is de werkelijkheid soms
anders. De komende weken besteedt de methode Trefwoord hier aandacht aan en
worden de verhalen verteld die bij het kerstverhaal horen; over Zacharias en Maria die
bezoek kregen van een engel, over het verhaal van de Wijzen uit het Oosten en de
herders in het veld die op bezoek gingen bij het kindje Jezus in de stal.

Afscheid Linda van der Plas + opvolging
Linda van der Plas, onze maatschappelijk werkster, heeft te kennen gegeven dat zij per 1 januari
as. een nieuwe baan heeft. Na 9 jaar in het primair onderwijs werkzaam te zijn geweest, gaat zij de overstap
maken naar het voortgezet onderwijs. Dit vinden we natuurlijk bijzonder jammer, maar we begrijpen dat ze
een nieuwe uitdaging wil aangaan. Inmiddels is bekend dat Anne Katz haar werkzaamheden zal overnemen.
Anne zal zich via een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Ik wil Linda hierbij alvast heel erg bedanken voor haar inzet op De Diamant en wens Anne van harte welkom
bij ons.

Ouderbijdrage 2018/2019 voor 1 oktober !!!!!
Jaarlijks vóór 1 oktober hopen wij dat wij van alle leerlingen de ouderbijdrage hebben ontvangen. Helaas hebben wij
op dit moment nog niet alle ouderbijdragen ontvangen. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan
verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te doen op rekeningnummer:
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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
Verbouwing
In de zomervakantie is op locatie Hoge Woerd de patio ruimte in het
midden van de school overkapt. Dat zorgt voor een extra ruimte in
de school met veel licht!
De omliggende kantoorruimtes aan de kant van de onderbouw zijn
aangepakt in de herfstvakantie en op dit moment worden de
kantoren aan de kant van de bovenbouwaula aangepakt. De grote
klussen zoals muren afbreken en kozijnen plaatsen vinden plaats
vóór schooltijd of na schooltijd.
De kantoren aan de kant van de onderbouw worden inmiddels geverfd en zullen na de
kerstvakantie ingericht gaan worden. We hopen dat de volledige verbouwing na de
voorjaarsvakantie afgerond zal zijn. Kortom een fikse opknapbeurt binnen de school waardoor we
weer jaren vooruit kunnen.

Kijkavond
Op woensdag 14 november was de kijkavond en deze werd heel druk bezocht! Er heerste een
gezellige sfeer. Het was mooi om te zien dat zowel de ouders als de kinderen druk bezig waren met
de speurtocht puzzel. Er was ook veel te zien in de klassen rondom het thema vriendschap. Alle
nieuwe kinderen lijken inmiddels hun draai te vinden op de Diamant en we zien nieuwe
vriendschappen ontstaan en opbloeien! Fijn, dat jullie er waren ouders, broertjes, zusjes en opa’s
en oma’s!

Thema-avond “Puberbrein en verleidingen”
Op dinsdag 20 november was de eerste thema-avond van dit schooljaar. Het thema van deze avond
was “Puberbrein en verleidingen”. De avond werd georganiseerd op locatie St. Martinusstraat. Het
eerste deel van deze avond was gericht op de ontwikkeling van het brein van de mens en de puber
in het bijzonder! Wat kun je wel én wat kun je niet van een puber verwachten op basis van de
ontwikkeling van zijn/haar brein. Er werden veel vragen gesteld en dat werd gewaardeerd door de
spreker. Tussendoor werden enkele oefeningen gedaan waardoor ons eigen brein ook weer even
goed geactiveerd werd.
Na de koffie werden onderwerpen aangestipt als: roken, drinken en drugsgebruik. De effecten
hiervan op het brein en de ontwikkeling van een kind zijn aangetoond. Nix 18, grenzen stellen als
ouder en in gesprek blijven met je kind zijn goede adviezen om mee te nemen vanuit deze avond.
De volgende thema-avond staat gepland op dinsdag 19 maart 2019. Deze thema-avond is bedoeld
voor ouders met een kind in de midden- en/of bovenbouw. Het thema van de avond:
Weerbaarheid.
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Kwink
In de Kwink-lessen wordt er aandacht besteed aan het onderwerp: “Iedereen is anders”. Als kinderen op
een open en positieve manier met elkaar kunnen praten over de onderlinge verschillen, is dit goed
voor de samenhang in de groep. De kinderen krijgen tijdens de lessen de gelegenheid om dingen over
zichzelf te vertellen en om elkaar vragen te stellen om meer over elkaar te weten te
komen.
Vanaf de maand december zijn de zogenaamde “boostweken” weer ingegaan. Dat
betekent dat de kinderen extra smileys kunnen verdienen omdat positief gedrag
beloond wordt!
We letten vooral op: ik loop rustig in de school, ik doe aardig en beleefd, stop, hou op!,
ik ruim op, ik gebruik vriendelijke woorden, ik luister naar volwassenen.

EU Schoolfruit
Elke week worden er drie stuks fruit afgeleverd op school per kind. Afgelopen week zaten daar ook
ananassen bij. Zoals u zult begrijpen werden deze verdeeld over alle kinderen in de groep. Twee kinderen in
de bovenbouw zorgen er voor dat alle klassen het fruit afgeteld ontvangen. Adar en Corina doen dat heel
goed en zorgvuldig! De kinderen hebben al van alles geproefd: worteltjes, kakifruit, appels, mandarijnen,
ananas, peren en bleekselderij.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december jl. is het Sinterklaasfeest gevierd op
school. Sinterklaas kwam op school aan maar zonder zijn pieten.
Sint maakte zich veel zorgen. ’s Morgens vroeg had hij hen nog
gezien. En ja hoor…. Gelukkig kwamen de pieten even later
aan….op de fiets! Ze waren nog even naar de sportschool
geweest.
Sinterklaas had zich zorgen gemaakt of zijn pieten wel gezond
bleven én of er wel genoeg pepernoten waren op 5 december.
Gelukkig hebben de kinderen goed geholpen om kruidnootjes te
bakken!
En… de pieten waren TOPFIT!
Ze konden zelfs het dak weer op om bij de bovenbouw voor het raam wat grapjes uit te halen.
Het was een prachtig feest!

Kerstmis
De Sint heeft het land weer verlaten en op school begint dan meteen de kersttijd. In de aanloop
naar het Kerstfeest zijn er vier advent vieringen. Deze advent vieringen vinden plaats in de aula van
de onderbouw. Dit schooljaar hebben we de twee kleutergroepen van de Bernadetteschool hierbij
te gast. We steken elke keer een kaars aan totdat zij alle vier branden, als teken van het naderende
Kerstfeest. We zingen liedjes met elkaar, luisteren naar een mooi verhaal en enkele kinderen lezen
gedichtjes voor. Het kerstverhaal van dit jaar heet: Nenna en de herdersfluit. Traditiegetrouw
wordt dit voorgelezen door juf Trudy en met beelden op het digibord ondersteund. Samen creëren
we een mooie sfeer waarin aandacht is voor elkaar.
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Kerstkaarten voor de eenzame oudere
De kinderen uit groep de Tijgers hebben mooie kerstkaarten gemaakt. Deze zullen worden
verstuurd naar de eenzame oudere. Een mooie kerstgedachte!

Demonstratie veilig vuurwerk afsteken
Op zaterdag 29 december a.s. organiseert de brandweer een demonstratie: Vuurwerk veilig
afsteken! De campagne van de brandweer heeft vier speerpunten:
1. Lees voor het afsteken van vuurwerk de gebruiksaanwijzing
2. Zet bij het afsteken van vuurwerk een vuurwerkbril op!
3. Gebruik bij het aansteken van vuurwerk een aansteeklont
4. Neem voldoende afstand van het afgestoken vuurwerk.
De informatie is bedoeld voor ouders, verzorgers, broertjes en zusjes.
Een en ander vindt plaats bij de brandweerkazerne Naaldwijk, ’s Gravenzandseweg 40, 2671 JP in
Naaldwijk. De brandweer zorgt ook voor warme chocolademelk én een oliebol. Tijdstip: van 11.00
uur tot 16.00 uur. Kijkt u ook eens op de site: www.4vuurwerkveilig.nl

Schoolverlaters
In januari zijn veel open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. U heeft van ons
inmiddels de brochures van de diverse scholen gekregen. Het is aan te raden deze open dagen te
bezoeken om een goed beeld van de scholen te krijgen en een onderbouwde keuze voor een
volgende school te kunnen maken.

Ik wens u mooie en sfeervolle Kerstdagen en alle goeds voor het nieuw jaar!
Mede namens het team, Carolien Zwinkels

December
13
20
21
22

Kerstcrea uurtje
Kerstcrea uurtje
Kerstfeest – de kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur!
Kerstvakantie van 22 december t/m 6 januari
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Januari
7
14
15
21
22
23
24

Boostweken: smileys verdienen bij goed gedrag!
Voorbereiding adviesgesprekken – leerlingen groep Leeuwen en Tijgers zijn vrij!
Oriëntatiemiddag op ISW Lage woerd
Brief advies schoolverlaters mee naar huis
Adviesgesprekken schoolverlaters
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Adviesgesprekken schoolverlaters
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