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VAN DE DIRECTIE
Het schooljaar is al weer zo’n 6 weken oud. De meeste nieuwe leerlingen zijn al behoorlijk gewend
aan hun nieuwe school en draaien mee alsof ze hier al jaren zitten. Ten opzichte van vorig jaar zijn
we weer een beetje gegroeid. We zitten nu bijna aan het aantal leerlingen dat we ‘in huis willen
hebben’. Dat zijn ongeveer 450 leerlingen. Waarschijnlijk halen we dat in de loop van het jaar door
de instroom van isk-leerlingen.
De ouderavonden zijn druk bezocht. Fijn om zoveel betrokkenheid te zien.
Wilt u op de hoogte blijven van het dagelijkse schoolleven? Volg ons dan op Facebook!
https://www.facebook.com/diamantcollege

OUDERRAAD
Fijn ook dat opnieuw een aantal ouders zich heeft aangemeld voor de ouderraad. De
eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Belangrijke informatie uit de ouderraad zullen
we melden op onze website onder het kopje ‘ouders’. Heeft u ook belangstelling om
mee te doen met de ouderraad, neemt u dan contact op met mevr. Appels.
Haar e-mailadres is: d.appels@diamantcollege.nl

BREDE SCHOOL
De brugklassen hebben uitgebreid kennis gemaakt met de Brede School Activiteiten. Er is massaal
ingeschreven en u bent ook op de ouderavonden op de hoogte gesteld van de Brede School. De
verschillende activiteiten staan binnenkort ook op onze website. Wij hopen dat de talenten van uw
dochter/zoon goed tot hun recht komen door ons aanbod. Leerlingen die deelnemen aan de Brede
School Activiteiten hebben hiervan thuis een brief ontvangen.

MAS KLAS 3
De Maatschappelijke Stage (MAS) is officieel van start gegaan. Onze
leerlingen uit het 3e leerjaar zijn ondergedompeld in lessen over
vrijwilligerswerk, hebben rollenspelen gedaan, gebeld naar
stageadressen, op de plattegrond adressen gezocht, interviews
voorbereid. Veel leerlingen zijn al weer druk bezig. Het is leuk om te
zien dat er op heel veel verschillende plekken wordt stagegelopen.
Een mooie en leerzame ervaring voor onze 3e klassers!

WINKELTJE
Ons winkeltje is niet alleen qua uitstraling vernieuwd, ook het assortiment, de werkwijze en de
openingstijden zijn gewijzigd.
Dagelijks verschijnt er op het scherm in de hal het menu van de dag. We proberen hier zoveel
mogelijk afwisseling in aan te brengen. Leerlingen maken geen gebruik meer van plastic borden,
maar van stenen borden en ‘gewoon’ bestek en gebruiken een dienblad om hun maaltijd mee te
nemen. Het is mooi om te zien hoe netjes ze de aula na afloop van de pauze weer achterlaten. Alles
netjes opgeruimd en de rommel in bakjes gedaan die op tafel staan. Daar zijn we heel trots op.
Ook de openingstijden zijn verruimd, zodat ook bij tussenuren en na schooltijd er nog iets te eten is.

GEWIJZIGDE TELEFOONNUMMERS
Regelmatig blijkt dat eerder opgegeven mobiele telefoonnummers niet meer
kloppen. Dat is heel lastig als wij met u contact willen hebben, maar kan ook
ernstig zijn in geval van een calamiteit. Wij verzoeken u dringend om bij
wijziging van een telefoonnummer dat direct aan ons door te geven. Ook een
gewijzigd e-mailadres ontvangen we graag van u.

SCHOOLPAS
De leerlingen beschikken inmiddels over hun schoolpas. Het is belangrijk dat ze de pas altijd bij zich
hebben. Ze hebben de pas namelijk nodig als ze te laat zijn (de pas wordt dan nl. gescand), om een
computer te reserveren in de computerhoek, om de Playstation te reserveren en als legitimatie
tijdens schoolfeesten.

TUSSENRAPPORT
Vlak voor de herfstvakantie ontvangt u het tussenrapport van uw kind per post. Heeft u vragen naar
aanleiding van de resultaten of anderszins, neemt u dan (ná de vakantie) contact op met de mentor.

HERFSTVAKANTIE
Op zaterdag 14 oktober begint de herfstvakantie. Maandag 23 oktober
beginnen de lessen weer.

