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FEBRUARI 2018 

 

VAN DE DIRECTIE 
 

De maand februari eindigt met een heerlijke krokusvakantie! En dat na twee geweldig bezochte open 
dagen en een tussenstand van 88 inschrijvingen! Wij hebben beide dagen heel veel enthousiaste 
kinderen en tevreden ouders gezien en gesproken. Onze school heeft zich weer van haar beste kant 
laten zien.  

De Nederlandse griepgolf heeft onze collega’s niet gespaard. Veel docenten hebben daarom 
overuren gemaakt omdat zij invielen voor hun zieke collega’s. Dank daarvoor! 

Wij hebben mevrouw Boudikane benoemd als nieuwe collega Engels en mentor van 3K1. Meneer van 
de Beek is de nieuwe mentor voor 1B1, omdat mevrouw de Geus ziek is. Zij zal na de krokusvakantie 
weer beginnen met een paar uurtjes lesgeven. Meneer Wöltgens werkt deze week voor het laatst, 
want hij gaat dichter bij huis werken. Meneer Wöltgens heeft het vak Nederlands mooier gemaakt op 
school met de invoering van het kilometerlezen en mondeling examen Nederlands! Meneer 
Emanuelson zal tot de zomer zijn lessen overnemen.  
 
In maart gaan mevrouw Douiry (Engels) en mevrouw Crawford (theater) op zwangerschapsverlof! Wij 
wensen hen een fijne laatste paar maanden van hun zwangerschap.  
 
 

 
 
OPEN DAGEN EN AANMELDINGEN 
De open dagen zitten er weer op. Het waren mooie, sfeervolle dagen waarbij iedereen zich op een 
fantastische manier heeft gepresenteerd. We danken de leerlingen die geholpen hebben en de leden 
van de ouderraad. Er zijn al 88 aanmeldingen. Het maximaal aantal leerlingen waar we een plekje 
voor hebben in de eerste klas is 115. 
 

 
 
BREDE SCHOOL 
Wist U  
.…. Dat het zaalvoetbalteam op de eerste plaats staat met nog twee wedstrijden te gaan? 
..… En dat onze leerlingen weer uitgenodigd zijn om aan het Your Stage festival deel te nemen? 
 … dat er fantastische optredens waren tijdens de open dagen van de breakdance, hiphop, en de 
band. Nieuwe ouders reageren hier positief op. 
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
De ouderraad heeft 20 februari vergaderd. Leden van de ouderraad zijn actief aan het kijken op 
school zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren. Iemand van de ouderraad heeft aan de 
sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur meegedaan, ouders zijn op de open dagen en de doe- 
dag geweest. Zij koppelen hun feedback terug in de ouderraad. Binnenkort kunt U de ouders van de 
ouderraad treffen op de rapportmiddag, op de schoolbrede excursiedag 13 maart en wellicht gaan zij 
ook een aantal stagebezoeken doen als de derde klassen stage lopen in april. Wij zijn blij met deze 
actieve ouderraadsleden! Heeft u een vraag over of aan de ouderraad mail dan naar 
d.appels@diamantcollege.nl  

 
 

DE KOMENDE MAAND 
In maart staat er weer veel op stapel, zoals Globaland voor de tweede klassen, de excursie dag voor 
alle leerjaren op 13 maart, de dag dat leerjaar 2 en 3 hun keuzes gaan bepalen voor het volgend jaar 
op 19 maart, rapportvergadering en ouders op school, en de veranderingen in de ISK-klassen op basis 
van de resultaten die zij bij Nederlands boeken.  

 
BERICHT VAN DE INTERIM DIRECETEUR H. OOSTLAND 
“Graag wil ik jullie laten weten dat ik (officieel per 1 februari; in feite al iets eerder)  met veel 
enthousiasme begonnen ben als interim-directeur voor de periode van drie maanden. Ik heb echt het 
gevoel dat het Diamant College bij mij past en werk hier op dinsdag, donderdag en vrijdag met veel 
plezier. Inmiddels heb ik al met een flink aantal collega’s gesproken en ook met heel wat leerlingen 
een praatje gemaakt.  
Ik sta voor een open sfeer op school waarbij mijn deur voor iedereen open staat, ook voor ouders! 
Harm Oostland  
 

 
 
DAN NOG DIT: wij zien u graag op de rapportmiddag- en avond!! 
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