
 

De lente was er de afgelopen weken volop en dat deed iedereen goed; we hebben genoten van het 

buiten spelen zonder jas én zelfs in korte broek! En vandaag speelden we in de sneeuw.  

De week van de Lentekriebels is afgerond. We hebben leerzame lessen gehad, mooie vragen en 

gesprekken met de kinderen rondom het thema ‘Je lijf is van jou’. 

Op 25 maart jl. is het gezamenlijk toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn van start gegaan. Dit 

geldt voor alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 mei 2019. Op deze manier verloopt de aanmelding 

en plaatsing van kleuters op de Apeldoornse scholen op dezelfde manier. In de bijlage het 

persbericht waarin alle belangrijke informatie staat. 

 

 

Hierbij het nieuws voor de locatie Het Rooster 

  

Namens de ouderraad De Diamant 

Avondvierdaagse 

We hebben goed nieuws gekregen! De avondvierdaagse gaat na 2 jaar weer door! Dit leuke 

evenement wordt door de OR voor de Diamant georganiseerd, inclusief de snacks onderweg. Wij 

hebben heel veel zin om er weer een feest van te maken.  

Komende activiteiten 

Binnenkort staat het paasontbijt klaar en gelukkig zien we ook steeds meer sporttoernooien op de 

agenda, zoals het voetbaltoernooi. Ook hier zorgen wij voor een snack en drinken. Rond 4/5 mei 



krijgt groep 8 een boek, een jaarlijkse traditie betaald door de OR. En natuurlijk zijn we druk bezig om 

van de ‘oliebollen winst’ de kinderen te trakteren op iets leuks, dit is nog een verrassing.  

Ouderbijdrage 

De ouderraad kan alleen bestaan en onder andere bovenstaande organiseren, met voldoende 

inkomsten uit de ouderbijdrage. Binnenkort wordt er nogmaals een betaallink gestuurd via Parro. 

Wilt u bijdragen en heeft u dit nog niet gedaan dit schooljaar? Dan kunt u alsnog middels de 

betaallink dit doen.  

Voorzitter gezocht! 

Mijn naam is Nicole Roelofs. In 2017 heb ik de rol van voorzitter van de Ouderraad op mij genomen. 

Al vele jaren doe ik dit met plezier, maar vanaf volgend schooljaar zoekt de OR een nieuwe 

voorzitter! Ik blijf het laatste schooljaar van mijn zoontje nog lid van de OR, dus zal de nieuwe 

voorzitter op weg helpen en bijstaan.  

Wat doe je? 

We zoeken een betrokken voorzitter. Het is vrijwilligerswerk en we doen het samen. 

Ook een keer koffieschenken hoort bij de OR. Je hebt contact met docenten en directie, schrijft voor 

Fonkelnieuws, coördineert contact tussen commissies en school, je durft een woordje te doen/leden 

te werven tijdens bijvoorbeeld een informatieavond en met het dagelijks bestuur ben je 

eindverantwoordelijk voor de stichting.  

Voorbereiden van de vergadering doe je met de secretaris en eventueel penningmeester. Als 

voorzitter neem je geen commissies op je, maar ben je wel vliegende kiep en voelt je 

verantwoordelijk. Je bent een actieve ouder die het leuk vindt om zich in te zetten voor de school van 

zijn/haar kind(eren). 

Hoeveel tijd kost het?  

In het schooljaar zijn de drukkere periodes, zoals de start van het schooljaar, december en juni. Dan 

zijn ook de meeste ‘handen’ nodig. Gemiddeld vergaderen we zes keer per jaar in de avond. De data 

zijn al bekend voor het hele jaar. Als voorzitter zorg je dat je er bent. Soms is er weken niets te doen 

en soms kost het een avondje in de week. Het is handig als je enigszins flexibel bent, omdat de 

activiteiten en soms afspraken overdag zijn. Je bent zeker niet verplicht om altijd bij alle activiteiten 

aanwezig te zijn. 

Interesse?  

Neem contact met mij op per mail: naj_oudewolbers@hotmail.com of telefonisch: 06 247 610 24 

 

Culturele pleinmarkt 

Op 25 mei is het zover: de ‘Culturele pleinmarkt’. Een feest voor de hele school waar u als ouder / 

verzorger ook voor bent uitgenodigd. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? In de bijlage 

informatie over de pleinmarkt. 

 

 

mailto:naj_oudewolbers@hotmail.com


Samen in actie voor de Oekraïne  

Vorige week hebben we met een groep kinderen de krijtactie voor de Oekraïne gehouden. Net als 

veel Apeldoornse scholen wilden we op deze manier laten zien dat wij denken aan de vluchtelingen 

uit de Oekraïne en ze een warm hart toedragen.  

                                    

Gisteren was de Giro 555 markt; geheel georganiseerd door groep 8 EGO. Kinderen uit verschillende 

groepen verkochten o.a. zelfgemaakt armbandjes, boeken, cupcakes en er was een popcornkraam. 

Het was in 1 woord geweldig! En wat was het fijn om te zien dat er zoveel ouders waren.                                                                                                        

              

                                 

Vandaag in het speellokaal hebben we voor alle kinderen van de school het eindbedrag onthuld!  

Wat een fantastisch bedrag! 

 



Tot slot de agenda voor de komende maand: 

Di 5 april buitenspeeldag 

Do14 april    paasontijt & viering 

Vrij15 april  Goede vrijdag, vrije dag 

Ma 18 april    Tweede Paasdag, vrije dag 

Vrij 22 april  Koningsspelen 

Wo27 april    Koningsdag en start meivakantie  

                    Fonkelnieuws april 

 

Een hartelijke groet van het hele team. 


