
 

Fonkelnieuws mei 

De maand mei is voorbij gevolgen. Wij hebben genoten van het mooie weer en het veel buiten 

spelen. De maand juni staat voor de deur met daarin de portfoliogesprekken en dan gaan we al 

langzaam richting het einde van het schooljaar. 

Hierbij alvast het rooster voor de vakanties en studiedagen voor het schooljaar 2022/2023. Dan kunt 

u hier alvast rekening mee houden bij het plannen van een vakantie of dagje weg.  

Deze data komen ook in de parro agenda van volgend schooljaar 

Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie 24 okt -28 okt 

Studiedag 31 okt 

Studiemiddag gr 5 t/m 8 23 dec 

Kerstvakantie 26 dec - 6 jan 

Studiedag  18 jan 

Studiedag  15 febr 

Voorjaarsvakantie 27 feb - 3 maart 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 apr-10 april 

Koningsdag 27 apr 

Studiedag 28 april 

Meivakantie 1 mei-5 mei 

Hemelvaart donderdag en vrijdag 18 mei-19 mei 

Pinksterweekend 29-mei 

Studiedag  30 mei 

Zomervakantie 10 juli – 18 aug 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fonkelnieuws mei 2022  

  
De kinderen van groep 5-6 hebben 6 weken gelezen als lid van de kinderjury. Na de 6 weken stemden 
ze op 3 van hun meest favoriete boeken.   

Nummer 1 is geworden…  
Bob Popcorn in Amerika van Maranke Rinck   
Op 2: Au! van Karst-Janneke Rogaar  
En op 3: Chaos United staat in de kou! van Gerard van Gemert  
  
Op andere scholen wordt er ook gestemd. Aan het eind van het schooljaar gaan we horen of Bob 
Popcorn overal zo populair was. Eén van onze kinderen die op het uiteindelijke winnende boek heeft 
gestemd mag naar het boekenbal in Apeldoorn.   
Aan de stemformulieren waren ook wat vragen toegevoegd die de kinderen moesten beantwoorden: 
Daaruit kwam de volgende informatie:   
Vond je het leuk om mee te doen aan de Kinderjury in de Klas? 100% ja – 0% nee  
Heb je leuke nieuwe boeken leren kennen door de Kinderjury in de Klas? 100% ja – 0% nee  
Ben je (iets) meer gaan lezen door de Kinderjury? 73% ja – 27% nee  
De boeken die we gelezen hebben mogen we houden op school. We zijn dus nog niet klaar met 
lezen. In de zomervakantie zijn er ook weer diverse leesactiviteiten. Daarover meer in het volgende 
Fonkelnieuws.   
 
Vakantielezen  
Na de introductie les van 17 mei zijn de kinderen nu lekker aan het lezen in hun boek(en) Elke keer 
wanneer een leerling een boek uit heeft mag hij/zij een stickertje plakken in het land dat ze met het 
boek bezocht hebben. Heel hard gelachen om een boek, dan was de leerling in Lachland! Was het 
boek spannend en eng, dan is Griezelkust bezocht! Kunnen ze door verschillende boeken te lezen alle 
landen bezoeken?   
Aan het einde van het schooljaar, op dinsdagmiddag 28 juni om 14.15 uur komt de CODAcoach terug 
in de klas en worden jullie als ouders uitgenodigd voor de afsluiting van het Vakantielezen én is de 
start van de Thuiseditie. We vieren dat de kinderen kunnen lezen, wat ze allemaal hebben geleerd en 
waar ze overal naar toe op reis zijn geweest.  



Ook lichten we alvast een tipje van de sluier van de leuke opdrachten die in de Thuiseditie van 
Vakantielezen zitten en die als gezin samen gemaakt kunnen worden.   
Hieronder alvast een korte uitleg over de Thuiseditie, geschikt voor alle groepen. 
   
Thuiseditie met het gezin  
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen. Na 
het programma in de klas gaat Vakantielezen in de zomervakantie verder. Via de digitale Thuiseditie 
gaan gezinnen in de vakantie op schattenjacht en komt de landkaart uit de klas tot leven. Leuke 
spellen en verhalen stimuleren gedurende de zomervakantie de lees- en taalomgeving van de 
kinderen. Gebleken is dat de School- en Thuiseditie elkaar versterken.   
De 6 verhalen voor de Thuiseditie worden dit jaar geschreven door bekende schrijvers als Harmen 
van Straaten, Tosca Menten en Manon Sikkel  
  
  
 Muziek in de groep met het cultuurmenu  
 
Groep 1-2  en groep 3,4,5 Pats, boem, wij maken muziek !!  
3 vrijdagochtenden verzorgt een muziekdocent een workshop op school.   
    
Groep 3-4-5 Muziekvoorstelling de Liefste Wens door Phion   
Na een digitale voorbereiding gaan we naar een concert van 45 minuten op dinsdag 7 juni 2022 om 
09.30 uur in de Rabobankzaal van Theater Orpheus. (Er zijn helaas nog niet genoeg autoplekken 
beschikbaar. Wanneer u niet kunt rijden, vraag dan aan opa’s ,oma’s, buren, familieleden of zij willen 
rijden. Ook ouders met kinderen in andere groepen mogen zich aanbieden als chauffeur. Het zou 
jammer zijn als we niet kunnen gaan.)  
  
Groep 6-7-8 Muziekvoorstelling Vlieg mee met Phion  
Ook deze voorstelling wordt in de groep voorbereid. De voorstelling is op vrijdag 24 juni 2022 om 
09.30 uur in de Rabobankzaal van Theater Orpheus. In Parro komt een opgave mogelijkheid om te 
rijden.   

IEP eindtoets 
De afgelopen periode heeft groep 8 de IEP eindtoets gemaakt, twee ochtenden mochten ze laten 
zien wat ze allemaal hebben geleerd voor de onderdelen Taal (verzorging & lezen) en Rekenen. Het 
was best spannend, maar wat hebben ze het goed gedaan! We hebben een score van 87,5 behaald, 
het landelijk gemiddelde was 80.Wat zijn wij ontzettend trots op onze kanjers! 

‘E–waste race’ 

Wij hebben op school een gastles gehad over e-waste (Elektronisch afval). Wij gaan elektronisch afval 
(bijv. kapotte telefoons, snoertjes en opladers) verzamelen. Als wij zoveel mogelijk afval ophalen, dan 
kunnen wij een schoolreisje winnen naar Nemo, een museum in Amsterdam! Heel veel kinderen 
doen hieraan mee. We werken samen voor een mooiere wereld, want de grondstoffen gaan een keer 
op. Als u iets voor ons heeft, laat dat dan vooral weten bij Pcbo De Diamant – Beemte, of op de site 
van de e-waste race. 

Helpt u ons mee? Alvast ontzettend bedankt. 

 
 
 



Welkom nieuwe kinderen op de Diamant Beemte 
Loes Julius groep 1 
Fayenne van Hunen groep 1  
Lieke Slagers groep 1 
 
Data:  
3, 10 en 17 juni workshop muziek groep 1,2 en 3,4,5  
7 juni muziekvoorstelling 3,4,5  
8 juni zwemchallenge groep 7 en 8  
8 juni en 9 juni inleveren avondvierdaagse inschrijfformulier en geld 8.15 uur  
10 juni ochtend juf Eliza met Noah/  Pleinfeest 
21 tot en met 25 juni avondvierdaagse  
24 juni muziekvoorstelling groep 6,7,8  
Vanaf 27 juni portfolio gesprekken  
28 juni groep 8 activiteit (middag)  
28 juni afsluiting project vakantielezen start 14.15 uur  
Meester en juffendag nog nader te bepalen. 


