Hart van Diermen
Vanuit het team
2018
Afgelopen maandag zijn we met elkaar dit jaar begonnen. Graag wil ik u, als ik u nog niet
heb gesproken, al het goede toewensen voor het jaar 2018.
Team
Woensdag 31 januari zal de laatste werkdag van juf Jacobine zijn. We willen haar veel succes
wensen bij haar nieuwe baan. Juf Daniëlle van de Berg zal de plek van juf Jacobine gaan
innemen. We heten haar van harte welkom bij ons op school!
De kinderen in de bovenbouw hadden het al gehoord: Juf Jacolien hoopt in juni een
baby’tje te krijgen. Maar…. Zij is niet de enige… Ook juf Wijnanda is in verwachting. Als alles
goed gaat zal bij haar de baby in juli worden geboren. We feliciteren beide juffen, samen
met hun man, met dit mooie nieuws!
Leerlingen
Op dit moment zijn we al druk bezig met de organisatie van het komende schooljaar. Het is
daarom belangrijk dat wij zicht hebben op welke leerlingen in 2018 4 jaar hopen te worden
en naar onze school hopen te komen. U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier bij de juffen
van de onderbouw vragen.
Agenda
Januari
05
08
11
15
15-26
22-26
27
29

Celia jarig
Jaaropening
Volgende nieuwsbrief
Zwemmen groep 3 en 4
2de toetsweek
Bijbelse themaweek
Remco jarig
Zwemmen groep 3 en 4

Februari
01
Schoonmaak- en klusjesdag
01
Ouderavond
02-05 Lang weekend vrij
07
Sophie jarig
08
1ste rapport mee
12
Zwemmen groep 3 en 4
14
Open morgen
17
Eibert-Jan jarig
19
Oudergesprekken
19
Sebastiaan jarig
21
Oudergesprekken
21
Wilbert jarig
26/2-2/3 Voorjaarsvakantie

Toetsweek
In de weken van 15 januari – 19 januari en van 22 januari -26 januari zullen weer toetsweken
worden gehouden. Wilt u hier rekening mee houden met het plannen van afspraken bij
tandarts of dokter?
Schoolschoonmaak 1 februari
Wij zijn gewend om aan het einde van het schooljaar altijd een schoonmaakdag te
organiseren op school om alle materialen schoon te maken. Dit jaar willen we het ook een
keer tussendoor doen. Dit staat gepland op donderdag 1 februari.
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Onder het motto van 'Vele handen maken licht werk', wil ik u vragen te kijken of u op
donderdag 1 februari onder schooltijd kan helpen schoonmaken. Dit kan ’s morgens of ’s
middags. Ook kan er spelmateriaal mee naar huis genomen worden om schoon te maken.
Zou u mij willen mailen wanneer u kunt komen helpen? Dan weet ik hoeveel koeken ik kan
halen bij de koffie. Dit kan via j.bouma@cnsputten.nl
Met vriendelijke groet,
Juf Jacobine
Ideeënbus
Er staat vanaf vandaag een ideeënbus in de gang. Hierin kunt u ideeën stoppen die u heeft
over het schoolplein. Wat zou u leuk vinden als erbij komt op het plein? Of bent u tevreden
met hoe het nu is? Wij horen dit graag van u. De ideeën willen we gaan bekijken en daar
komen we op de ouderavond op terug.
Psalmenrooster
14 jan
21 jan
28 jan

Onderbouw
48:6

Bovenbouw
54:1
57:1

themapsalm

Ouderavond
Op donderdag 1 februari zal de ouderavond worden gehouden. Tijdens deze avond zal de
OC verslag doen van het afgelopen jaar. Ook de MR zal een gedeelte verzorgen.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Het zal erg fijn zijn als u hierbij allemaal aanwezig kan
zijn. Wilt u laten weten of u wel of niet komt?
Rapport
Op donderdag 8 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Als het rapport nog
thuis ligt, wilt u deze dan z.s.m. aan uw kind mee naar school geven?
Vrij weekend
Alle leerlingen hebben op vrijdag 2 februari en maandag 5 februari vrij. De collega’s zijn op
deze dagen wel op school aanwezig.
Bijbelse themaweek
Van 22 tot 28 januari is de Bijbelse themaweek. Het thema van dit jaar is: “Beloofd is beloofd”.
In deze week zal Ds. T. Wijnsma een bezoek brengen aan onze school. Op zondag 28 januari
zal de themaweek worden afgesloten in verschillende kerken:
Kerkdiensten:
Oude Kerk: 8.30 uur en 10.00 uur: Ds. L. de Wit
Nieuwe Kerk: 9.00 uur: Ds. A. L. v. Zwet
Zuiderkerk: 9.30 uur: Ds. H. Markus
Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur: Ds. R. v.d. Kamp
Andreaskerk: 10.30 uur: Dhr. E. Posthouwer
Gereformeerd Vrijgemaakt: 16.30 uur: ds. U. ter Meer
Chr. Ger. Kerk (in De Hoeksteen): 9.30 uur Ds. T. Wijnsma
Gereformeerde kerk PKN(Achterstraat): 10.00 uur Ds. R. Bos
Zendingsgeld
Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie hebben we € 321,96 opgehaald voor de
weeskinderen in Malawi en Zambia. Dit is inclusief de opbrengst van de kerstviering. Stichting
Stephanos bedankt ons hartelijk voor dit mooie bedrag!
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Tot aan de zomervakantie gaan we elke vrijdag sparen voor de stichting ‘Een Boodschap
voor Kerkrade’. Dit is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de verkondiging van het
evangelie in de Limburgse stad Kerkrade. Zij organiseren activiteiten, Bijbelcursussen,
kinderclubs en jongerenkampen. Dit om mensen met de Bijbel in aanraking te laten komen.
Vanuit de onderbouw
Schoollogopedist
Juf Paula is dit half jaar ook weer 1 keer in de twee weken op
dinsdag (een enkele keer op maandag) aanwezig, voor de
kinderen van groep 1 en 2, van 8.30 – 10.00 uur. De kinderen
hebben weer een mapje meegekregen, zodat ze thuis kunnen
laten zien wat ze gedaan hebben. Wilt u het mapje weer
meegeven naar school als juf Paula er is? We vermelden alle
data tot de zomervakantie onder voorbehoud:
Dinsdag 9 januari, 23 januari en 13 februari
Maandag 19 februari
Dinsdag 6 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 3 april
Maandag 16 april
maandag 14 mei.
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 12 juni
Maandag 25 juni
Dinsdag 3 juli
Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdagmiddag hebben we in de onderbouw weer
traditiegetrouw met (kinder!)champagne en oliebollen het
jaar ingeluid.
Enkele kinderen spraken ook een wens uit:
Hanna: ‘ik hoop dat ik mijn zwemdiploma haal.’
Rens: ‘ik hoop ook dat ik ook mijn zwemdiploma haal.’
Esther: ‘ik hoop dat het een fijn jaar wordt.’
Speelgoedmorgen
Vrijdag 26 januari is er weer speelgoedmorgen.
Verteltassen
Op de vrijdagen gaan de verteltassen voor de kinderen van
groep 1 en 2 weer mee. U kunt het boek met uw zoon/
dochter lezen. Wilt u de tas elke vrijdag weer meegeven?

Jong Putten
Kangoeroeclub groep 1, 2
Wanneer: 24 en 31-01, 7 en
14-02.
Hoe laat: 14:00-15:00 uur
Waar: Sporthal de Meeuwen
Kosten: 2 euro p.p. voor 4
keer
Kickboksen groep 3 t/m 8
Wanneer: 31 jan, 7 en 14
febr.
Hoe laat: 14:00-15:00 uur
Waar: Sportcentrum Putten
Kosten: 1,50 euro p.p. voor
drie keer
Bowlen groep 7/8
Wanneer: 16 jan. 16:00-17:30
uur, 17 en 24 jan. en 7 febr.
13:00-14:30 uur
Waar: Bowling- &
partycentrum Putter Eng
Kosten: 3 euro p.p.
Let op:
Opgeven in teams van 3 en alleen
als je beschikbaar bent voor de
finaledag op zaterdag 24 maart in
Leiderdorp.
Schaken groep 3 t/m 8
Wanneer: 26 jan, 2 en 9 febr.
Hoe laat: 14:00-15:30 uur
Waar: Denksportcentrum
Jacob Catsstraat 76
Kosten: 1,50 euro p.p. voor
drie keer

Plakboeken
We hebben nog niet alle plakboeken teruggekregen. Als u het
plakboek nog niet heeft ingeleverd, wilt u het plakboek zo snel mogelijk meegeven?

Vanuit de bovenbouw
Groep 4
Op dinsdag 6 februari hoopt groep 4 bij ons in de klas te komen. We vinden het erg leuk dat
ze bij ons in de klas komen. De komende weken zullen we een aantal momenten gepland
worden waarin juf Jacolien een les gaat geven aan groep 4 in de onderbouw en een
moment dat de kinderen alvast een poosje bij ons in de bovenbouw meedoen.

Hart van Diermen Januari 2018

B.m.d.B. Diermen; Nijkerkerstraat 97, 3882 PE Putten

Topondernemers
We hebben de afgelopen weken een muurkrant gemaakt over verschillende soorten dieren:
snelle en langzame dieren uit de hele wereld. Voor groep 5 was dit de eerste keer dat ze zelf
alle informatie op tablets en computer hebben opgezocht. Het was even wennen en nog
steeds hoor, want er is overal zoveel informatie te vinden. Toch zijn de resultaten erg mooi! De
kinderen hebben in groepjes taken verdeeld, informatie opgezocht en deze gepresenteerd
d.m.v. een muurkrant. Ook zijn we bezig geweest met EHBO. Wat betekent EHOB? Wat doe ik
als een iemand van mijn leeftijd een schaaf- of brandwond heeft? Ook hebben de kinderen
geleerd hoe ze bij elkaar een mitella om doen.
VO
Fay en Roza zijn zich al volop aan het oriënteren voor het
volgende jaar. Op 16 januari zijn er twee gesprekken met
de ouders van groep 8 en de kinderen over het vervolg
onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal er een advies
gegeven worden voor het VO.
Afgelopen dinsdag hebben de meiden het Corlaer in
Nijkerk bezocht.
Start van dit nieuwe jaar
Wat hadden de kinderen toch lekkere hapjes, broodjes
etc. meegenomen om gezellig het jaar te beginnen met
een ontbijt/ high tea. Dat de beschuitjes met muisjes die
er ook tussen lagen een betekenis hadden, kregen de
kinderen pas door toen ze het op hadden
Afscheid juf Jacobine
Op woensdag 31 januari nemen wij helaas afscheid van
juf Jacobine. Verdere informatie volgt nog. Donderdag 1
februari zal juf Danielle in onze groep starten.
Juf Danielle
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even voorstellen:
Ik ben Daniëlle van den Berg en ik ga de vacature voor onderwijsassistent vervullen voor de
bovenbouw, vanaf 1 februari ben ik op school Diermen te vinden. Ik heb er zin in om vol
enthousiasme op deze school te gaan beginnen!
Ik ben 21 jaar oud, en ik woon in Ermelo. Ik ben getrouwd met Patrick van den Berg.
We gaan elkaar vast en zeker ontmoeten, tot snel!
Groeten Daniëlle
Overige
Messiasbelijdende Joden
Beste ouders en leerkrachten,
In september hebben de leerlingen ‘Bouwstenen’ voor deze school in Jeruzalem te
verkopen. De actie werd een succes en bracht in totaal € 11.914,45 op. Hartelijk dank!
De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden heeft Cookie Schwaeber-Issan, de directeur,
uitgenodigd om naar Putten te komen.
Zij zal spreken over: ‘Gods werk in mijn leven en in dat van Makor HaTikvah’.
Prachtig om uit haar mond te horen hoe het daar op school toe gaat!
Hierbij nodigen we ouders en leerkrachten hartelijk uit.
Datum: D.V. woensdag 24 januari 2018
Plaats: De Aker, Fontanusplein 2
Aanvang: 20.00 uur
Voor koffie of thee wordt gezorgd!
Na afloop is er een collecte.
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