NIEUWSBRIEF
Februari 2019

15 maart stakingsdag in het onderwijs
Op 15 maart wordt er gestaakt in het basis-middelbaar en hoger onderwijs. De school heeft er voor
gekozen deze dag deel te nemen aan de staking door een ludieke actie te voeren op school om zo aandacht
te vragen voor de problematiek in het onderwijs. De kinderen hebben deze dag gewoon school.

Jaarkalender
Regelmatig krijgen wij vragen m.b.t. de jaarkalender van school. De jaarkalender kunt u vinden op de
website van SBO de Diamant. Klik op de locatie waar uw kind naar school gaat. In het keuzemenu vindt u
het jaaroverzicht.

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Juf Elisa van de groep Tijgers lijkt inmiddels voldoende te herstellen van haar rugklachten. In de
afgelopen weken is zij gefaseerd weer aan het werk gegaan. Het is de bedoeling dat zij na de
voorjaarsvakantie weer hele dagen gaat werken. De week ziet er voor de kinderen dan als volgt uit:
ma
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Whitney
Whitney
Whitney
Elisa
Elisa
Margriet
Margriet
Margriet

Stagiaires
De 2e en 3e jaar stagiaires van de opleiding Mondriaan blijven dit hele schooljaar op de Diamant. Nieuw in
de groep Eekhoorns is Josephine. Daarnaast starten er nog twee Pabo stagiaires. Een overzichtje van de
stagiaires:
Ma - di
(Wo-) Do
Do-vr
Eekhoorns
Britt
Josephine
Vossen
Jessie
Celine
Kangoeroes
Tom (Pabo)
Wasberen
Mayla (Pabo)
Poema’s
Nick
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Tekenwedstrijd
De LAR (leerlingadviesraad) heeft in de afgelopen periode een tekenwedstrijd georganiseerd. De
tekeningen van de kinderen die meegedaan hebben zijn nog te bewonderen op de wand bij de
groep Poema’s. De LAR-leden hebben bij de beoordeling gelet op creativiteit, kleurgebruik en eigen
ontwerp. Uiteindelijk zijn er twee winnaars gekozen: Joshua (groep vossen) en Belle
(groep poema’s). Gefeliciteerd, knap gedaan!

Gezamenlijke verjaardag
Het was een groot feest vandaag! Veel kinderen durfden verkleed naar
school te komen en ook de juffen en meesters waren allemaal verkleed.
Het thema was: Goet Voud ! En ja, dat was gelukt!
We zijn gezamenlijk gestart in de aula met “Lang zullen ze leven!”en een
dans door de juffen én meesters op een lied van kinderen voor kinderen:
“de meidengroep”. Daarna in polonaise door de aula en de gangen.
Starten in de eigen groep met felicitaties, mooie
tekeningen en cadeautjes en na de pauze een circuit
in de bovenbouw en in de onderbouw. Allerlei spelletjes, het springkussen in
de gymzaal en een restaurant. De kinderen in de bovenbouw konden dansen
in de disco, (tattoos) schmincken, nagels lakken, haren vlechten en stoere
spellen als spijker poepen en spijker slaan! Namens alle meesters en juffen
bedankt voor de cadeaus en felicitaties!
Alle ouders die hebben geholpen bij het haren vlechten, nagels lakken en
schmincken. Bedankt, het was weer super!
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Kwink
Waarin is uw kind het afgelopen halfjaar gegroeid? Niet alleen in rekenen, lezen en taal, maar ook in
sociaal-emotionele vaardigheden. Essentieel voor nu en later. Ook de komende periode staat er weer veel
op het programma, zoals: ’begrijpen dat mensen niet hetzelfde zijn, maar wel gelijkwaardig’.
Vanaf 11 maart besteden we ook extra tijd aan de ‘Week van de Lentekriebels’. Er worden lessen gegeven
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De leerlingen krijgen informatie en vaardigheden waar ze later
veel aan hebben, zodat ze vragen durven te stellen, normen en waarden ontwikkelen, weerbaarder worden
en respectvol met elkaar omgaan. De gedragsverwachtingen die de komende maanden centraal staan, zijn:
Ik loop rustig in de school (februari) en Ik luister naar volwassenen (maart).

“Loverboy of liefde?” training
Vitis welzijn biedt ook dit jaar op school de training “Loverboy of liefde?”
aan. De meiden in de schoolverlatersgroepen krijgen deze training vanaf
maandag 11 maart a.s. De meiden van de Tijgergroep om 13.00 uur en de
meiden van de leeuwengroep om 14.00 uur. Er zijn 5 bijeenkomsten
gepland in de periode tot aan de meivakantie.

Informatieavond “Weerbaarheid”
Op dinsdag 19 maart a.s. wordt er een informatieavond gehouden rond het thema: Weerbaarheid. Deze
avond is bedoeld voor de ouders van de leerlingen in de groep: Flamingo’s, Kangoeroes, Wasberen,
Poema’s, Tijgers en Leeuwen. De avond start om 19.45 uur en zal 21.30 uur eindigen. Locatie: SBO de
Diamant aan de St. Martinusstraat 160 in Naaldwijk. We hopen veel ouders te ontmoeten op deze avond!
Onderwerpen die aan bod komen:
* Informatie over het onderwerp: Wat houdt weerbaarheid in?
* Ouders/opvoeders krijgen inzicht in de weerbaarheid van hun kind, in hun eigen weerbaarheid en de
gevolgen daarvan voor de opvoeding
* Het belang van het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en wat je daar als ouder voor kan doen
* Ouders/opvoeders wisselen ideeën en ervaringen uit over het omgaan met weerbaarheid
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Trefwoord
Na de voorjaarsvakantie staat het thema ‘oplossen’ centraal. Hierbij gaat het over het oplossen
van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.
Skeelers en waveboarden
Het seizoen van buiten spelen met een zonnetje breekt weer aan! Heeft u thuis nog skeelers die te klein
zijn voor uw kinderen, een waveboard of een stepje dat niet meer wordt gebruikt? Op school zijn we erg
blij met deze materialen! De kinderen spelen er heerlijk mee en ze oefenen hun motorische vaardigheden.

Herhaalde oproep: 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?

Brengen en halen….. én op tijd komen…
Aan de ouders die hun kind brengen en halen vragen wij vriendelijk om tijdig het
schoolplein te verlaten bij de start van de schooldag. Als u op het plein afscheid
neemt van uw kind i.p.v. mee naar binnen lopen dan kan uw kind
zelfstandigheid ontwikkelen. Vanaf 8.30 uur is er toezicht door een leerkracht op
het plein! Wanneer u uw kind komt halen vragen wij u vriendelijk buiten te
wachten totdat de school uitgaat en uw kind naar buiten komt.
Het is ons opgevallen dat er veel kinderen te laat op school komen. Dit is een grote zorg! We leren de
kinderen op school onderstaande gedragsverwachtingen aan m.b.t. verantwoordelijkheid. (zie schema
hieronder) Dit zijn afspraken die we in overleg met elkaar, met kinderen en met ouders hebben gemaakt.
Dat betekent ook dat we ons er allemaal aan moeten houden!

Verantwoordelijkheid
* Ik ruim op
* Ik houd mij aan de schoolafspraken

* Ik kom op tijd !!
*Mijn mobiele telefoon staat uit (en wordt
bewaard in het kluisje)
* Ik ga op tijd naar de klas

* Ik herinner anderen aan de schoolafspraken

Wij zijn verplicht te registreren als school welke kinderen er te laat komen en hoe vaak dat gebeurt. Zo
nodig wordt daar melding van gemaakt bij leerplicht.
Laten we er een gewoonte van maken om op tijd te komen…. Goed voorbeeld doet immers goed volgen!!
Namens het team, Carolien Zwinkels

Februari
20
23
25

Gezamenlijke verjaardag: juffen en meesters
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 3 maart

Maart
4

Werkbezoek collega’s St. Martinusstraat bij collega’s Hoge Woerd
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19

Kijkochtend Groep Kikkers en Konijnen
Start project “ Kriebels in je buik”
Informatieavond weerbaarheid - locatie St. Martinusstraat.
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