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Van het MT 
 
Geachte ouders! 
Ineens is er weer school! Vroeg op, de wekker, 
nieuwe klassen, nieuwe perspectieven. Wij zijn 
met veel energie begonnen en hopen dat uw 
kinderen, onze leerlingen, en uzelf een inspirerend 
nieuw schooljaar tegemoet mag gaan. We gaan 
voor goede lessen, veel plezier, en hopen dat u net 
zo betrokken en bevlogen bent als het team van het 
Diamant College! 

 

 
Nieuwe collega’s  
We stellen graag onze nieuwe collega’s voor. Een spannend eerste jaar op het Diamant College! Op 
24 augustus zijn ze allemaal op school geweest voor een eerste en stevige 
introductie.  
 
De nieuwe collega’s heten A. Kuijt (economie), F. Bouyaghlafane (Engels), 
A. Espaillat (Engels LIO), S. van Rooij (Nederlands), S. Pablo (wiskunde), B. 
Thuring (rekenen en mentoraat), K. Boutkabout (M&M en mentoraat), JW 
van Eijk (talenturen), R. Dijkshoorn (Creatieve techniek en Robotica) en H. 
Amrani Akdi (stagiaire Nederlands) 
 
Bijzondere nieuwe collega’s 
In de grote pauze zullen we een aantal leerkrachten van de Vuurvlinder zien die op de derde 
verdieping groep 7 en 8 gaan lesgeven. Ook voor hen welkom op het Diamant College. Dit is voor ons 
een stapje op weg naar het Integraal KindCentrum.  

 
 
INTRODUCTIE EERSTE KLAS 
 

 
De nieuwe brugklassers gaan een heerlijk programma tegemoet, deels 
binnen en deels buiten de school.  
 
De tweede klassen gaan opnieuw kennismaken in workshops met de 
Brede School activiteiten.  
 

 
NIEUWE WEBSITE 
We zijn druk bezig met het inrichten van de nieuwe website. De verwachting is dat we op 1 
september “live” kunnen gaan.  
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START PEPPELS 
 

Vóór de vakantie zijn we begonnen met de verkenning van Peppels. Dit wordt ons 
nieuwe digitaal programma voor de opbouw van een portfolio. Alle docenten gaan in 
de komende weken kennismaken met Peppels. We gaan dit schooljaar rustig starten 

met het gebruik van Peppels en wel op vier onderdelen: leerlingen gaan met hun mentor een 
presentatiepagina maken, de opdrachten van TTU OB komen erin, de LOB opdrachten komen erin en 
we starten met het beooredlen van vaardigheden. Ouders: u gaat hiervan meegenieten! 

 
LOB 

Deze week houden alle mentoren van klas 2, 3 en 4 loopbaangesprekken met 
hun mentorleerlingen.  Ook voor de vakantie zijn er gesprekken geweest, en 1x 
per jaar is niet genoeg. Op alle mogelijke manieren helpen we onze leerlingen 
eraan te herinneren dat ze talenten hebben, in zichzelf mogen geloven, doelen 
kunnen stellen en vooral dat we naast ze staan. 

 

 
NIEUWS UIT HET MT 
We zijn op zoek naar een nieuw MT lid en teamleider!  
Zoals bekend gaat Dhr Wolsheimer na de herfstvakantie de overstap maken naar het Melanchthon, 
locatie Wilgenplaslaan. We gaan hem ontzettend missen! Zijn kennis en vaardigheden op het vlak 
van ICT, het rooster, Magister en als lid van de examencommissie is bijzonder. We gaan op zoek naar 
een goede opvang op de diverse terreinen.  
 
Op Prinsjesdag dinsdag 18 september hebben we in de ochtend tijd gereserveerd om een start te 
maken met het verzamelen van input voor het nieuwe 4 jaren schoolplan. Het programma volgt. De 
leerlingen hebben die dag geen les.  

 
RUST REINHEID EN REGELMAAT 
 
Wijziging in de afspraken rondom het verzuim van leerlingen: 

1. Leerlingen kunnen een afspraak bij arts, tandarts of andere reden van verzuim aantoonbaar 
maken door het inleveren van een verzuimbriefje óf van een telefonische melding van een 
ouder/verzorger. Het verzuimbriefje is dus niet meer verplicht. Bij onbetrouwbare 
telefonische meldingen gaat natuurlijk wel een belletje rinkelen en gaan we het verzuim 
nader onderzoeken; 

2. Vroegmelders mogen zich vanaf dit schooljaar 30 minuten vóór de les melden bij de receptie. 
Dus niet meer standaard vóór 8.00 uur. Dus als een leerling het 3e of 4e uur begint dan is 30 
minuten ervoor melden akkoord. 

 

LONDENREIS voor3e en 4e klas 

Na veel overleg en een hoop geregel gaat het volgend schooljaar gebeuren! Op maandag 4 maart 
zullen wij vertrekken naar LONDEN. De reis wordt georganiseerd voor de 3e en 4e klassen van volgend 
schooljaar. In de Engelse hoofdstad gaan we ons vermaken met interessante activiteiten, we slapen 
in een echte Engelse hostel en passen toe wat we geleerd hebben bij Engels. De reis duurt 3 dagen. 
Op donderdag 7 maart gaan we weer terug naar Nederland. 

Kosten: 
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Omdat we pas echt kunnen reserveren als we weten hoeveel mensen er meegaan, weten we nog 
niet de exacte prijs voor de reis. De kosten zullen rond de €300,- zijn. Hoe meer leerlingen, hoe lager 
de prijs zal zijn. 

Spaarplan: 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan we beginnen met inschrijvingen. Wil je mee kan je 
natuurlijk in 1x betalen. We zullen ook een spaarplan opzetten. Elke maand betaal je dan €50,- 

Vragen kunt u stellen aan de mentor of aan info@diamantcollege.nl. Contactpersoon binnen de 
school is Meneer Böhmers.

 

DEZE EN DE KOMENDE MAAND GAAN WE WEER VOLOP VAN START!!! 
Augustus: 27 start brede school 
  Opening schooljaar en daarna vakgroepen en teams 
  28 schoolfotograaf, introductie brugklassen t/m vrijdag  
  29 en 30 LOB-gesprekken klas 2, 3, 4 
  Introductie brede school klas 2 
  31 start lessen klas 2, 3, 4 
September 3 training schoolwacht klas 3 
  11 ouderraad en ouderavond 
          12 kennismaking brede school leerjaar 1 
  25 ouderavond 

 

DAN NOG DIT:  
  

 


