NIEUWSBRIEF
Januari 2019

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Nieuwe groep én een nieuwe juf
Met ingang van 1 februari a.s. starten we met een nieuwe groep op locatie Hoge Woerd.
De nieuwe groep heet: de Bevers en de groep wordt begeleid door juf Kelly Zwinkels.
Kelly is een nieuwe leerkracht op de Diamant en heeft veel kennis en ervaring opgedaan
in het basisonderwijs in Den Haag. In het verleden heeft Kelly stage gelopen in de
onderbouw en is zij geïnteresseerd geraakt in de Diamant. We zijn blij dat we weer een
enthousiaste leerkracht hebben kunnen vinden die graag op onze school wil werken.
We wensen Kelly veel plezier en succes met haar nieuwe groep!

Nieuwe groep, nieuwe kinderen…
In de nieuwe groep Bevers komen allemaal nieuwe kinderen, 10 jongens en 3
meisjes. Welkom Etienne, Liam, Kyano, Devion, Rilano, Sam, Roy, Dave, Dani,
Julian, Amy, Myron en Jayda!
We hopen dat jullie je snel thuis voelen op De Diamant en we hopen ook dat
jullie elke dag met veel plezier naar school zullen gaan!

Stagiaires
De afgelopen periode hebben stage gelopen vanuit de Pabo: Caithlin (flamingo’s) en Desiree (kangoeroes)
Ze hebben dit beiden ervaren als een leuke en leerzame periode. De afscheidsfeestjes zijn inmiddels
gevierd en we wensen hen beiden veel succes in hun volgende stages.

Frans Bentvelzen
Op 20 november jl. overleed onze lieve en zeer gewaardeerde collega Frans Bentvelzen. Op school staat
een foto van hem op het plekje aan de teamtafel waar hij altijd zat in de pauzes. We missen hem, nog elke
dag!
In de periode rondom en na zijn dood hebben Nel (zijn vrouw) Desirée en Joyce (zijn dochters) veel steun
mogen ervaren. Zij hebben ons gevraagd dit kenbaar te maken aan u en aan het team via de nieuwsbrief:
Nel, Desirée en Joyce en verdere familie bedanken iedereen heel hartelijk voor de steun die zij kregen d.m.v.
een kaartje, een bloemetje of lieve woorden, rondom en na het overlijden van Frans.
We vonden het heel fijn en we hebben daar veel steun aan gehad!
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Kwink
In de Kwink-lessen wordt er aandacht besteed aan het onderwerp: “Hou je in, denk na
voor je iets zegt”. In de bovenbouw is de les vooral gericht op: “Denk na voor je iets
zegt op social media“ Een actueel onderwerp!
Veel kinderen hebben een mobieltje en maken deel uit van verschillende whats-app
groepen. De wijze waarop zij met elkaar communiceren is niet altijd oké. Wij vragen
u om toezicht te houden op het taalgebruik van uw kind en uw kind zo nodig daarop
aan te spreken. Oók online willen we de kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan!
In de maand januari kunnen de kinderen extra smileys verdienen voor de groep want positief gedrag
wordt beloond! Alle gedragsverwachtingen staan centraal.
De eerste groepsbeloningen zijn deze week ingewisseld. Op woensdag 16 januari was het in één groep
“onesie-dag!” Superleuke beloning.

Adviesgesprekken en schoolbezoek V.O.
De adviesgesprekken voor de schoolverlaters hebben inmiddels gedeeltelijk plaatsgevonden
wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt. Na deze adviesgesprekken gaan de ouders / verzorgers hun
kind inschrijven bij het voortgezet onderwijs. In het najaar hebben het Lentiz Flora college en ISW
Lage Woerd zich al gepresenteerd op een informatieavond. Op dinsdag 15 januari hebben de
schoolverlaters een bezoek gebracht aan het ISW Lage Woerd. Een bezoek aan het Floracollege
staat gepland op donderdag 24 januari a.s.
Daarnaast bezoeken veel ouders met hun kinderen de open informatieavonden van de
verschillende scholen zodat zij samen een goed keuze kunnen maken. Een belangrijke en
spannende periode. Veel succes allemaal!

Portfolio
In de komende maand zullen de kinderen van De Diamant een vernieuwd portfolio mee naar huis
krijgen. Als school blijven we in ontwikkeling en we hebben hiermee dan nu ook een gezamenlijk
portfolio van De Diamant.
Het portfolio bestaat uit een leerling- en leerkrachtdeel. In het leerlingdeel vertelt de leerling hoe het met
hem/haar gaat op school en waar hij/zij zich verder in gaat ontwikkelen. Naast het leerlingendeel bestaat
het portfolio ook nog uit een leerkrachtendeel waarin verteld wordt hoe de leerkracht vindt dat het met uw
zoon of dochter gaat op school. Op de ouderavonden van 7 februari en 12 februari a.s. zal de leerkracht van
de groep het portfolio verder toelichten. U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een uitnodiging van de
leerkracht(en). Op maandag 4 februari zullen de nieuwe portfolio’s met de kinderen mee naar huis gaan.
Veel leesplezier alvast!

Informatieavond Bevers
Op dinsdag 12 februari nodigen wij de ouders / verzorgers uit van de kinderen in de nieuwe groep Bevers.
Deze informatieavond zal starten om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur.
We zullen nader kennismaken met elkaar en de leerkracht zal het een en ander vertellen over de werkwijze
in de nieuwe groep. Daarnaast zullen we u informeren hoe wij werken vanuit PBS (positive behaviour
support) om het gedrag van onze leerlingen te ondersteunen en te beïnvloeden. De groep zal zich in de
eerste periode langzaam gaan vormen en dat is een belangrijk proces. We hopen dat uw kind zich snel thuis
zal voelen op de Diamant en in zijn/haar nieuwe groep!
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Gezamenlijke verjaardag
Ook dit jaar vieren de meesters en juffen gezamenlijk hun verjaardag. Dit
jaar vieren we dat in de tijd van Carnaval op woensdag 20 februari. De
kinderen die dat willen, mogen verkleed naar school komen! Het feest start
‘s morgens in de eigen groep. Na de pauze is er zowel in de bovenbouw als
in de onderbouw een circuit waarbij de kinderen mogen kiezen in welke
groep zij een activiteit of een spelletje gaan doen. De jongste kinderen
worden hierbij begeleid. We maken er een gezellig feest van!

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…….neemt u contact op met de juf?
Namens het team, Carolien Zwinkels

Januari
21
22
23
24

Brief advies schoolverlaters mee naar huis
Adviesgesprekken schoolverlaters
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Adviesgesprekken schoolverlaters

Februari
4
7
12
12
13
20
22
23

Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Informatieavond groep Bevers
Kijkochtend groep kikkers en konijnen
Gezamenlijke verjaardag: juffen en meesters
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 3 maart
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