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Pasen
Paaseieren en hazen van chocolade hebben niets met het christelijk
feest te maken. Het ei en de paashaas zijn symbolen van nieuw leven
en vruchtbaarheid. Ze verwijzen naar de vruchtbaarheidsfeesten die
vroeger rond deze tijd werden gevierd. Ze komen uit een traditie van
lentefeesten die veel ouder is dan de christelijke. Met Pasen
herdenken wij de opstanding van Jezus Christus uit de dood, nadat hij
aan het kruis gestorven was. Pasen is het feest van het leven van de
hoop, van het leven na de dood.
Ik wens u met uw naaste hele fijne paasdagen.

Kwink
Na de vakantie breekt het laatste stuk van het schooljaar aan: een gezellige, drukke periode met bijzondere dagen
waarin er nog wel wat van uw kind wordt gevraagd. Soms is het lastig om de motivatie en het enthousiasme vol te
houden tot de laatste dag. Met Kwink gaan we daar natuurlijk wel voor, want in een gezellige, gemotiveerde groep
komt uw kind tot echt leren.

Sociale veiligheidsmeting
Voor de vakantie hebben de leerlingen van unit 4, 5 en 6 een Leerlingtevredenheidsonderzoek ingevuld. Met deze
vragenlijst hebben de leerlingen de mogelijkheid gehad om aan te geven wat zij van school vinden. Ook meten we met
dit onderzoek de sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen. Hierdoor proberen we een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de sociale veiligheid binnen onze school.

Parkeren rondom de school
Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties tijdens het parkeren rondom de school bij het
halen en brengen van de kinderen. Wij willen u met klem verzoeken om de verkeersregels in
acht te nemen. Parkeert u alleen in de daarvoor bestemde vakken.

Leerlingen naar school brengen
Onze leerlingen komen op de fiets naar school, met de taxi of ze worden door ouders gebracht.
Hierbij een verzoek aan de ouders, die hun kinderen naar school brengen.
Wilt u uw kind bij het hek gedag zeggen en het dan de speelplaats op laten gaan om daar te spelen of naar binnen te
gaan?
Zo is het voor de kinderen duidelijker dat zij op het plein zijn, waar de leerkrachten toezicht houden.
Nu komt het voor dat er ouders op het plein staan en de leerlingen iets doen, wat eigenlijk niet mag. Er kan dan een
impasse ontstaan, omdat ouders verwachten dat leerkrachten ingrijpen en leerkrachten verwachten dat ouders actie
ondernemen, omdat die er dichtbij staan. Als ouders buiten het plein blijven en de leerkrachten op het plein, is het

Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 1

voor iedereen duidelijk wie er actie moet ondernemen op het moment dat er iets niet helemaal lekker loopt.
Bij het ophalen kunt u wel op het plein wachten.

Bijenhotel op onze locaties
Op beide locaties van De Diamant hangt zeer binnenkort een
bijenhotel.
Waarom is het nodig?
(Wilde) bijen hebben het moeilijk. Steeds meer gaan er dood. Ruim 75
% van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door
insecten. We moeten én we kunnen er iets aan doen. Door te zorgen
voor voedsel (planten, struiken en bomen met bloemen) en
nestelplekjes, zoals een bijenhotel, helpen wij de bijen beter te leven.
De provincie Zuid-Holland steunt onze actie voor bijen. Wij hebben
daarom een bijenhotel van de provincie ontvangen, waarmee wij deze
natuurhelden kunnen helpen.
Is het veilig?
Bijen en kinderen kan dat wel samen? Ja, dat kan! In de bijenhotels
nestelen wilde bijen, die leven alleen. Ze hebben geen bijenvolk om te verdedigen en steken daarom niet. Ze
kunnen wel per ongeluk prikken, maar dit is een klein prikje en veroorzaakt geen allergische reactie.
Kinderen en volwassenen hebben dus geen last van de bijen.
Wat leren de kinderen?
Met het lesmateriaal van Nederland Zoemt en Naturalis leren wij de kinderen weetjes over deze belangrijke
bestuivers. Bijvoorbeeld over de wilde bijen die het bijenhotel gebruiken, zoals de Gewone Maskerbij, de
Rosse Metselbij en de Wormkruidbij.
In totaal zijn er circa 360 soorten wilde bijen. Heel veel daarvan maken ook holletjes in de grond of in holle
stengels. Sommige daarvan verzamelen stuifmeel van elke bloem en andere zijn kieskeurig.
Waaraan draagt het bij?
Met onze actie dragen wij bij aan een groot Zuid-Hollands bijenlandschap, waarin de natuur, de kinderen en
de volwassenen opbloeien. Een bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen,
akkerranden en groengebieden, met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende
stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

Namens het team wens ik u een fijne meivakantie!

Met vriendelijke groet,
Gé Biezeno

Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 2

