NIEUWSBRIEF
Algemeen nieuws
Nieuwsbrief 9 - Juni 2019

Pinksteren en Suikerfeest
Pinksteren en het Suikerfeest zijn beide feesten van verbondenheid, ook over de grenzen van de
eigen geloofsgemeenschap heen. Net als het christelijke Pinksteren is het Suikerfeest een feest
van diversiteit en veelkleurigheid. Het sluit de vastentijd af en is een feest van verbroedering en
verzustering, binnen en buiten islamitische kring. Mensen nodigen buren en vrienden van buiten
de eigen kring, ook niet-moslims, uit voor de feestelijke iftar-maaltijd, met de vele zoete gerechten
waaraan het feest zijn naam dankt.
Ik wens een ieder verbinding en veel inspiratie toe!

Op weg naar de zomervakantie
De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar binnen school zijn de voorbereidingen op weg naar het
einde van het schooljaar in volle gang. De schoolverlaters hebben zich ingeschreven op hun
nieuwe school en op beide locaties wordt er druk geoefend voor de musical. Nog even hard
werken dus.
Aanmeldingen
De afgelopen weken heeft de school besloten vanwege de grote instroom van nieuwe
leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar een extra groep op te starten. Deze groep zal op locatie
SMS gehuisvest worden. De intern begeleiders van beide locaties zijn in overleg met elkaar deze
leerlingen evenwichtig verdelen.
Zodra de indeling duidelijk is, zullen we u en de kinderen op de hoogte brengen bij wie ze na de
zomervakantie in de groep zitten. Voor de vakantie is er wederom een wenochtend.
Schoolreis Duinrell
De schoolreis naar Duinrell was ook weer een zeer geslaagde dag. Het was
fantastisch weer en de kinderen hebben volop genoten. Binnenkort gaan de
jongste groepen naar Plaswijckpark.
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Schoolkamp
Op het moment van het maken van deze nieuwsbrief zijn de schoolverlaters van de locatie
HW al op kamp geweest. Het was een zeer geslaagd kamp en de kinderen hebben een lang
weekend gehad om even bij te komen. Dinsdag ben ik een dag op bezoek geweest en het was
fantastisch om te zien hoe de eindgroepen met elkaar met de activiteiten bezig waren.
De locatie SMS gaat volgende week op kamp. Hopelijk hebben ze net zulk goed weer.
Inloopspreekuur Maatschappelijk werk.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in een aparte nieuwsbrief is er op beide locaties een
inloopspreekuur met SKT en Maatschappelijk werk. U kunt zonder afspraak langskomen.
11 juni inloopspreekuur met SKT ( SMS)
25 juni inloopspreekuur met SKT (HW)
Bericht vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad van De Diamant vergadert elke twee maanden. We willen voortaan
graag na elke vergadering in de nieuwsbrief kort laten weten waar we het over hebben gehad.
Daar starten we mee in deze nieuwsbrief.
Waar hebben wij het onder andere over gehad tijdens de laatste MR-vergadering (15 mei)?
- Volgend schooljaar gaan we starten met 12 groepen op beide locaties. (inmiddels 1 groep meer.
red.)
- Kwest start na de zomervakantie met buitenschoolse opvang op de locatie HW
- Schooljaarplan (hierin wordt vastgelegd hoe de school zich graag wil ontwikkelen):
het concept wordt binnenkort voorgelegd aan de MR
- De Diamant gaat expertise leveren aan het regulier onderwijs
- Verbouwing op de locatie HW
- Binnenkort vergaderen we met de besturen (van WSKO en PCPOW)
- Wisseling in de personeelsgeleding van de MR (per volgend schooljaar)
Wil je meer weten over de MR? Vraag het één van de leden! Zie voor de namen van de huidige
leden het jaarverslag van de MR op de website (https://diamant.pcpow.nl/oudersschool/medezeggenschapsraad/).
Kwest
BSO KwestKids Naaldwijk en SBO De Diamant slaan de handen ineen! Na de zomervakantie start
BSO KwestKids met naschoolse opvang bij locatie Hoge Woerd. Dit betekent voor nog meer
kinderen verwonderen, ontdekken en ervaren bij Kwest!
Vanaf 1 juni is het mogelijk om via de website en het ouderportaal in te schrijven voor deze
nieuwe locatie en/of uw opvang uit te breiden.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de locatieverantwoordelijke van
BSO KwestKids Naaldwijk Maaike Willemsen; maaikewillemsen@stichtingkwest.nl | 06 100 21 780
of met onze plaatsingscollega Lisa Dalmeijer; plaatsingen@stichtingkwest.nl | 0174 820 951.
Met vriendelijke groet, Gé Biezeno
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NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Juf Kelly van de groep Bevers gaat m.i.v. donderdag 13 juni a.s. van haar zwangerschapsverlof
genieten. Geniet van je rust Kelly! We wensen je een mooie tijd.
De groep Bevers zal worden waargenomen door juf Whitney ( ma-di-wo) en juf Claudia (do-vr) De
kinderen van de Bevers en hun ouders zijn hier al eerder over geïnformeerd.
Schoolreis
De schoolreis naar Duinrell bleek een geslaagd uitje voor de midden- en bovenbouw. De kinderen
hebben genoten van de vele attracties en sommige juffen ook! Het weer was oké en naarmate de
dag vorderde werd het steeds beter!
Terwijl de ouders hun kinderen opwachtten aan de Middenwoerd schonk de ouderraad limonade
voor dorstige broertjes en zusjes én hun ouders. Wat een goed initiatief! Bedankt ouderraad.
Praktische verkeerslessen
De praktische verkeerslessen op het plein en in de wijk zijn goed verlopen. Deze lessen
kunnen alleen succesvol zijn mét de hulp van ouders. Gelukkig was er voldoende hulp en
hadden veel ouders geregeld dat de fiets van hun kind op school was zodat er flink
geoefend kon worden. Bedankt daarvoor!
Schoolkamp
We kijken terug op een fantastisch schoolkamp in de dagen
voorafgaand aan het Hemelvaartsweekend. De kinderen
hebben genoten van de sportspelen, het safarispel, de lange
wandeling naar Schaijk, zwemmen, bosspelen, de speeltuin, de
survival en een geweldige bonte avond! We hebben veel lol
gehad met elkaar en we kwamen moe maar voldaan thuis.

Goed doel en sponsorloop
Elk schooljaar kiezen we een goed doel. In overleg met de leerlingadviesraad (LAR) is
gekozen voor “de voedselbank”. Dit jaar zullen we een sponsorloop organiseren op
woensdag 3 juli. Een deel van het geld is bestemd voor de voedselbank. Meer informatie
volgt…. De LAR is alvast begonnen met het ontwerpen van een poster om meer
bekendheid te geven aan de sponsorloop. Zij zullen ook meedenken over de stempelkaart.
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Portfoliogesprekken
Op maandag 17 juni a.s. krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Wij vragen u
samen met uw kind het portfolio door te kijken en te lezen zodat u goed voorbereid bent
op het portfoliogesprek. De portfoliogesprekken zijn gepland op donderdag 20 juni en
dinsdag 25 juni a.s. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.
Kwink
Hoe reageer je op anderen?
Zie je wat ze nodig hebben?
Weet je wat goed is voor jezelf?
Jezelf en anderen kennen, dat is de basis om succesvol te kunnen meedoen aan onze, soms
complexe samenleving. Daarmee wordt de komende weken geoefend in de klas.
In de laatste maanden van het schooljaar worden alle gedragsverwachtingen weer
herhaald, dus er kunnen weer smileys worden verdiend.
De nieuwste koelkastposter: https://www.kwinkopschool.nl/home/voor-ouders.
Ga naar ‘Wat is Kwink?’ en klik op ‘Voor ouders’.

Studiedag
Op vrijdag 12 juli is de laatste studiedag van dit schooljaar gepland. We zijn dan druk bezig
met de laatste zaken rond de groepsindeling schooljaar 2019-2020 en de overdracht van
leerlingen naar de volgende groep. Uw kind is op deze dag vrij!
Namens het team,
Carolien Zwinkels

Juni
4 -5
10
11
17

Suikerfeest
2e Pinksterdag vrij!
Schoolreis onderbouw
Portfolio mee naar huis
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20
25
26
Juli
1
3
10
12
15
16
17
17

Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Bedankochtend voor hulpouders
Kennismaking voedselbank (poema’s en wasberen)
Sponsorloop Diamant
Musical uitvoering voor opa’s en oma’s schoolverlaters
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Afscheidsavond schoolverlaters
Afscheidsuurtje 11.00-12.00 uur schoolverlaters
Schoolverlaters zijn vrij!
Wenuurtje in de nieuwe groep
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