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Voorwoord hoofdredactie-duo
Deze Diamantkrant is gemaakt door heel
veel verschillende kinderen. Ze hadden
allemaal een ander beroep: vlogger,
fotograaf, cartoonist en journalisten.
Samen hebben zij deze mooie krant
gemaakt, dus kijk die maar eens snel
door!
Laura, hoofdredacteur
>> Op pagina 2 meer over het maken van deze krant.

Aan deze krant is gewerkt door kinderen
uit alle concepten van De Diamant:
Programmagericht onderwijs (PGO),
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO),
Ervaringsgericht onderwijs (EGO) en
Zelfsturend leren (ZL). Samen hebben wij
deze Diamantkrant gemaakt. Heel veel
leesplezier!
Alexander, hoofdredacteur
>> B
 enieuwd naar de concepten? In deze krant vertellen de
makers van deze krant in woord en beeld wat die inhouden!
Kijk dus snel op pagina 4, 5, 6 en 7!
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Zelf een krant maken: hoe doet je dat?
Kinderen uit de bovenbouw solliciteerden
op tal van functies op de redactie en
gingen vol enthousiasme aan de slag.
Lees meer op pagina 2.

De Diamant laat kinderen stralen: dat is
ons motto. Wat is nog meer kenmerkend
voor onze school? Op pagina 3 stellen we
onze school in vogelvlucht voor.

Diamantkrant ook online
Eén school, drie locaties in Zuidbroek en de Beemte
en vier onderwijsconcepten: dat is De Diamant!
In deze Diamantkrant presenteren bovenbouwkinderen hun school. Zij vertellen hoe zij in hun
onderwijsconcept leren en wat zij belangrijk vinden
op hun school. Net als ‘echte’ kranten publiceren zij
niet alleen op papier, maar ook online. Kijk dus snel op
www.diamant.pcboapeldoorn.nl en lees en bekijk hun
webnieuws, filmpjes en vlogs!

Verder in deze editie:
➜ Programmagericht onderwijs (PGO)

in Het Rooster
➜ Ervaringsgericht onderwijs (EGO)

in Het Rooster
➜ Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

in Het Kristal
➜ Zelfsturend leren (ZL) in de Beemte
➜ Praktische info over onze school
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Diamantkrant:
werkelijkheidsnabij onderwijs
Nummer vier
Dit is alweer de vierde editie
van De Diamantkrant! Dit
onderwijsproject startte
om kinderen op een ‘echte’
redactie te laten leren. En: wie
kunnen beter vertellen over
onze school dan zij zelf? De
krant gaat mee naar huis met
alle kinderen en wordt ook
verspreid onder bezoekers van
onze school.

In elk onderwijsconcept geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs. Door te leren in en van ‘echte’
omgevingen en situaties, wordt leren leuker en logischer. We doen dat binnen de scholen, maar
ook erbuiten in de natuur of bij bedrijven.
Ook werken we thematisch. Aan zo’n thema koppelen we allerlei leerdoelen en vakken zodat de
lesstof veel meer gaat leven. Het maken van deze Diamantkrant past daar helemaal bij. Kinderen
vormden samen een redactie en doorliepen het hele proces, van sollicitatiebrief tot en met het
bezorgen van de krant.
>> M
 eer over onze onderwijsconcepten
op pagina 4, 5, 6 en 7! Deze pagina’s
zijn grotendeels door de
kinderen gemaakt.
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Elk onderwijsconcept van De Diamant heeft een eigen ‘leerplek’
waar kinderen hun talenten in de praktijk oefenen: een winkel, een
studio, een patiotuin of een ‘groene’ omgeving. Na een gezamenlijke
redactievergadering gingen journalisten aan de slag in het taalatelier,
de cartoonisten in het tekenatelier en de fotografen en filmers in de
studio.
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Bekijk meer
Diamantkrant online op
www.diamant.pcbo-apeldoorn.nl!

Talent de ruimte
Als je mag doen waar je goed in bent, dan ga je stralen! Dus konden
kinderen solliciteren op hun droombaan op de redactie. Zo konden zij
vanuit hun talent en motivatie meewerken aan de krant als journalist,
webredacteur, fotograaf, vlogger en cartoonist.
➜ Een aantal kinderen was ook nog eindredacteur, beeldredacteur
of hoofdredacteur.
➜ Ook andere kinderen die niet in de redactie zaten, maar wel
enthousiast werden over de krant, leverden quotes en artikelen aan!

Colofon
Deze Diamantkrant is op papier en online gemaakt door: Daan Aggenbach, Keano Otten, Alexander Wonink, Charissa Nagass, Mara Schreur, Kim Balk, Elin van Diejen, Fiene Ketelaars,
Vienne Gijsbertsen, Esmée ten Arve, Nikki Holtman, Yazz Nieuwenhuis, Maaike Hissink, Loïs Hofman, Silke Rutgers, Jolene Vader, Lianne Kluft, Fem Koldenhof, Julia Tinka Hendriks,
Rosan Ganzefles, Laura Kruithof, Yasmine Hashim, Valerie ten Arve, Jari van den Brink, Ruben van de Braak, Jon van Maaren, Laura Bos, Lavina de Ruyter, Thomas Ceuleers,
Tiago Wilbrink, Daan Wegenrif, Tiemo Schreur, Lieke Blijenbergh, Lukas Koene, Sabine Ytsma, Sofie Vellinga, Ella Hurenkamp, Morsal Faizi en Severino Bloemink.
Samenstelling en hoofdredactie: Hans van den Ham; Eindredactie: Astrid Joziasse, Mark ter Horst, Anneke Kamps-van der List; Begeleiding: Patricia Verbeek, Melvin Bresser, Anne-Marie Veldkamp;
Concept en redactie: Anne-Marie Veldkamp; Fotografie: Thomas Boelaars; Vormgeving: Maura van Wermeskerken; Druk: Zalsman; Oplage: 2000; Verschenen: juni 2018.
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De Diamant laat kinderen stralen
Kun je als kind doen waar je goed in bent, dan ga je stralen! Daarom biedt De Diamant vier onderwijsconcepten aan.
Kinderen leren op de manier die bij ze past. Daardoor ontwikkelen zij zich met een gevoel van eigenwaarde, met respect
voor anderen en krijgen zicht op hun mogelijkheden en beperkingen.

Onze visie
Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar
ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele
en lichamelijke vaardigheden.
Onze scholen sluiten aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu
leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs en ontwikkelen
kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met
zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel.
Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele
maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Durf te stralen,
je dient de wereld niet door je klein te houden.
Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn,
maar naar datgene dat ze wel kunnen.
Kijk naar de mogelijkheden,
dat motiveert.
Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar.
Talent is blijvend en uniek
Durf kinderen te laten stralen.
Als je mag doen waar je goed in bent,
ga je bijzondere prestaties leveren.
Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder.
Hoe jonger je bent als je aan je talenten mag werken,
des te grootser kan het leven vorm krijgen.
Om het beste in jezelf naar boven te halen,
moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.
Naar Nelson Mandela, We are all
meant to shine. Wij halen onze
inspiratie uit deze tekst, die de
basis is van ons schoolmotto:
Laat kinderen stralen!

Geen regels, wel afspraken
De Diamant kent geen regels, wel afspraken die we samen maken. Kelly en Lotte: “Wat wij altijd
zeggen op school is: iedereen is anders, iedereen hoort erbij. Dat is het belangrijkste van onze school.”

Ontmoetingsschool

Kernwaarden

De Diamant is een christelijke ontmoetingsschool waar alle kinderen
en ouders welkom zijn. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar
elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden.
We praten met kinderen over zingeving en leren hen reflecteren op
hoe zij in het leven staan. Wij vinden: de ontmoeting met de ander
is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt zeker
voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het
onderwijs aan hun kind.

Basis voor wat wij doen zijn onze
kernwaarden:
➜ wij werken op basis van
vertrouwen
➜ wij gaan uit van ieders
positieve bedoelingen
➜ wij gaan op zoek naar ieders
talent

>> E
 lke ochtend ontmoeten we elkaar in de kring. De vierkaars
brandt, we lezen voor uit de Bijbel en praten met elkaar over de
verhalen.

Eén school, drie locaties, vier concepten
We doen recht aan verschillen tussen kinderen en houden rekening met ieders leerstijl. Kinderen zijn immers op verschillende manieren ‘knap’! Waar vind je welk concept?
In Het Rooster krijgen kinderen programmagericht
onderwijs (PGO) en ervaringsgericht onderwijs (EGO).
>> Lees meer op pagina 4 en 5

In Het Kristal krijgen kinderen ontwikkelingsgericht
onderwijs (OGO).
>> Lees meer op pagina 6

In de Beemte krijgen kinderen zelfsturen leren.
>> Lees meer op pagina 7
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Programmagericht
onderwijs (PGO)
Kinderen in het PGO gaan
stralen als zij leren in een veilige,
vertrouwde en voorspelbare
leeromgeving. Leerkrachten
motiveren, leggen verbanden
en bieden de leerstof in
overzichtelijke stappen aan.
Kinderen leren verwoorden wat
zij hebben geleerd en werken
aan persoonlijke leerdoelen. In
het PGO maken we gebruik van
eigentijdse methodes voor de
verschillende vakken.

Kinderen …
… hebben een eigen stamgroepleerkracht
… krijgen veel structuur en overzicht in lessen en lesruimtes
… krijgen herkenbare en uitdagende werkvormen
… leren via mindmappen samenvatten, ordenen en organiseren
om kennis goed te verankeren in hun geheugen
… werken aan eigen leerdoelen
… worden stap voor stap zelf eigenaar van hun leerproces

Bekijk onze film over PGO op onze site!
Door de kinderredactie

“Wist je dat we
het grootste en mooiste
speelplein van Zuidbroek
hebben?”
Jano en Jari

“Onze groepsdienst
bakt tosti’s op maandag
en vrijdag en deelt de
boeken uit.”

“Wij hebben vloerbedekking.
Je moet wel je schoenen
uitdoen, dan blijft alles
schoon. Maar het is ook
rustiger en gezelliger.”
Kelly Lin en Lotte

Oscar en Thomas

r
ons schoolplein, dat is ingericht voo
In Zuidbroek vind je wadi’s. Ook op
er
Rooster kunnen hier ’s zomers lekk
natuurlijk spelen. Kinderen uit Het
kinderen uit PGO en EGO regelmatig
spelen met water. Sowieso trekken
en mee aan projectweken en de
samen op. Ze doen bijvoorbeeld sam
en op schoolreis en op kamp.
Week van de Techniek en gaan sam

“Mijn groep is lief
voor elkaar en helpt
als er iets is.”
Aimée

“Elke week is er een kind
van de week. Die krijgt
complimentjes van de andere
kinderen. Zo kan ieder kind
een keer stralen.”

“Ik vind dat mijn
school open en licht
is, dat is nodig want
dan voel je je niet
opgesloten.”
Mathijs

Ruben en Elin

Eigen leerdoelen
Je eigen veters leren strikken in de onderbouw, tafels leren in de middenbouw of uitleggen waarom
de aarde rond is in de bovenbouw: in het PGO werken kinderen aan hun eigen doelen en zoeken zelf
antwoorden op leervragen. Dat motiveert en zorgt voor eigenaarschap!

“Wij hebben open
groepsruimten en een
stiltelokaal. Hier kun je
lekker rustig werken. Wij
hebben vaste juffen en een
vaste weektaak en een eigen
leerdoel. Hier mogen we soms
aan werken tussen de
lessen door.”
Raphaël

We besteden in het PGO specifiek aandacht aan ICT, (nieuwe) media
en fotografie. Dat doen we ook in onze eigen studio. Ook voor deze
krant is de studio intensief gebruikt, onder meer om talenten te
fotograferen (zie foto’s!).

Kinderen in het PGO werken in een eigen groepsruimte met
drie zones. Kinderen krijgen instructie in de instructiezone en
ze verwerken lesstof in de verwerkingszone. Dat kan samen, in
groepjes, of alleen in het stiltelokaal.
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Ervaringsgericht onderwijs (EGO)
Als je werkelijk betrokken bent bij
wat je leert, kun je jezelf optimaal
ontwikkelen. Daar begint het
diepe leren. Leerkrachten
activeren betrokkenheid en
bevorderen de dynamiek
tussen kinderen onderling en
tussen kinderen en leerkracht.
Dit gebeurt in een rijke,
betekenisvolle leeromgeving
waar veel ruimte is voor eigen
initiatieven van kinderen.
Kinderen ontdekken wat henzelf
en de ander beweegt, hoe
zij keuzes kunnen maken en
problemen kunnen oplossen.

Kinderen …
… werken vanuit relatie
… werken op een niveau dat zij aankunnen en dat uitdaagt
… gaan zelf op onderzoek uit
… kiezen zelf waarin zij zich willen verdiepen en hoe
… krijgen directe werkvormen waaronder contractwerk (een
individueel activiteitenpakket) voor een bepaalde periode en
projectwerk (onderzoek doen en presenteren)
… kiezen tijdens workshops wat zij willen doen – Spaans leren,
hout bewerken, leren programmeren – en ouders en opa’s en
oma’s helpen mee

Bekijk onze film over EGO op onze site!

EGO in de praktijk
Wat is typisch EGO? Kinderen geven zelf het antwoord.
Door de kinderredactie
Eigen lespleinen
“Groep 1-2, 3-4 en 5-8 hebben eigen lespleinen. Je zit dus met
kinderen uit verschillende groepen bij elkaar. Hierdoor leer je goed
samenwerken en je kunt dingen vragen aan andere kinderen. Ook kun
je omgaan met kinderen uit een andere groep en dat is fijn.”
Vrijheid
“Je hoeft niet altijd mee te doen met de instructie. We hebben geen
vaste plek. Je mag zelf kiezen waar je zit. Het is belangrijk dat je
een plek zoekt waar je goed kunt werken. Ook plannen we ons werk
zelf en hebben we zelfstandige momenten om aan ons contract- of
projectwerk te werken.”
Contractwerk
“Je krijgt aan het begin van de week een contractbrief. Je moet eerst
aftekenen wat je moet doen voor de week. Op die brief staat wanneer
en hoe laat je in welk atelier moet zijn en wat je die week extra doet.
Zo plan je je werk in.”
Forum = talentmoment EGO
“Een paar weken van tevoren mogen we ons inschrijven voor het
Forum. Het is een talentmoment waarbij je iets kan laten zien waar je
goed in bent.”

Sabine tekende niet alleen de buitenkant van Het Rooster, maar ook de ateliers voor rekenen en taal…
En de geliefde tostidag!

Winkel!
Taal, rekenen, creatieve
vakken: door de winkel in
Het Rooster te ‘runnen’
leren kinderen in het EGO
hoe zij hun kennis kunnen
toepassen. Ze doen de
inkoop en verkoop, maken
reclame en verkopen de fair
trade producten tijdens de
openingstijden.
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Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
Actief spelen, leren en werken.
Dat hoort bij OGO. Kinderen leren
zelf ontdekken, keuzes maken,
conclusies trekken, problemen
oplossen en nadenken over
wat ze doen. Als community
of learners leren wij van en
met elkaar, op weg naar de
volgende stap in ontwikkeling.
Betekenisvolle activiteiten in
de sociaal culturele praktijk
sluiten aan bij de werkelijkheid
van kinderen. Zo wordt duidelijk
waaróm zij leren.

Kinderen …
… brengen hun eigen ideeën en ervaringen in
… zijn betrokken bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën
… denken na over hun eigen handelen, ontdekken zelf en leren
conclusies trekken
… leren problemen oplossen
... leren, spelen en ontdekken vanuit vijf grote thema's in het
schooljaar
... werken samen met kinderen uit andere jaargroepen op het
leerplein
... leren in rijke spelhoeken de hand van experimenten, onderzoeken
of een bezoek aan een bedrijf of organisatie buiten de school

Bekijk onze film over OGO op onze site!

Wij staan heel
fijn in de patio.

Dit is echt de
leukste school...

... van de wereld!

Esmeé en Nikki bekeken De Diamant vanuit de kippen op de patio…
Ook die genieten op school! Deze fijne groene buitenruimte hoort hij
OGO: buiten leren, groene vingers kweken en koken met de opbrengst
uit de moestuin in de keuken van de school. We werken samen met
zorgtuinderij de Stadsakkers en bovenbouwkinderen
verkopen op het schoolplein elke week verse
groente vanaf
de groentekar.
Alle OGO-lessen horen bij
een thema. Zo was afgelopen
schooljaar ‘het restaurant’
een thema. Kinderen maakten
menukaarten, waren bezig met
voeding en verwelkomden echte
lunchgasten die echt kwamen
eten.
Inkoop, koken, serveren, afrekenen,
adverteren, reserveringen
aannemen, sociale vaardigheden:
alle kinderen waren er op hun
niveau en passend bij hun
leeftijd mee bezig. Als dat niet
werkelijkheidsnabij leren is!

Door de kinderredactie

“We mogen knutselen
voor het thema!”
Sofie, groep 2

“We hebben zelf een
supermarkt gemaakt.”

“Leuk dat we zelf
een menukaart mochten
maken met het thema
eten en drinken.”
Kick, groep 4

Emanuel, groep 2

“Het is tof dat je
op bezoek mag gaan
met de groep naar
verschillende dingen.”

“De themalessen zijn
leuk omdat je lekker
bezig mag zijn.”
Kriste, groep 6

Bodil, groep 4

In Het Kristal werken we nauw samen met drie andere scholen.
Zo doen alle groepen 6 mee met een muziekproject en lezen
bovenbouwkinderen regelmatig voor aan bewoners met dementie
die in de (zorg)appartementen wonen in het gebouw.
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Zelfsturend leren (ZL)
Veranderingen volgen elkaar
steeds sneller op. Je moet dus
je leven lang blijven leren. Dat
lukt als je leert met motivatie
die vanuit jezelf komt en als je
je regisseur voelt van je eigen
ontwikkeling. Dat is dan ook
precies waarom wij kinderen
leren zelfsturend te leren.

Kinderen …
… leren regie nemen over hun leerproces
… ontwikkelen vaardigheden voor zelfreflectie
… gaan diverse leerstrategieën toepassen
… leren samenwerken
… kiezen uit activiteiten die aansluiten bij hun niveau, interesse,
doelen en waarden
… leren omdat zij dat zelf graag willen en leuk vinden
… leren van en in het groen

Jolene en Silke tekenden hun
gezellige schoolgebouw. De
Diamant De Beemte is een
kleine school in een landelijke
omgeving waar iedereen
elkaar kent. De school is slim
ingericht en heeft ook een
samenwerkplek. En er is heel
veel ruimte op het (groene)
plein om de school.

Waar ga jij van stralen?
Door de kinderredactie

“Spelen, de werkjes
en ik vind het leuk
dat het een kleine
school is!”
Maartje, groep 2

“Ik heb leuke vriendjes
en we hebben een
leuk plein”
Daniël, groep 4

“De pauzes zijn
leuk en zelfstandig
werken is heel fijn”
Ryan, groep 6

“Er zijn verschillende
groepsruimten en je kunt
veel samenwerken.”
Chantal, groep 8

Creamiddagen
Lucas schrijft regelmatig artikelen voor de Duckstadkrant.
Voor de Diamantkrant kijkt hij terug op geslaagde creamiddagen.
Door de kinderredactie
We hebben weektaken en voor elk vak ga je steeds naar een andere
ruimte. Wij hebben de groepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Het mooie is: er
zijn alleen rustige kinderen!
Tijdens de creamiddag maken we mooie werkjes. Mijn groepje met
ook Jon en Ryan maakte bijvoorbeeld een kleurrijke boot en we kregen
een 10! Dat was met Sinterklaas. Met Kerst hebben we Jozef en Maria
geschilderd. Met Oud & Nieuw maakten we sneeuwpoppen van snoep
en vuurpijlen van kaas, bladerdeeg en knakworstjes. Weer gewonnen!
Op de middagen werken kinderen uit verschillende groepen samen aan: gym,
verkeer, Engels, geschiedenis, topografie, creavakken en Topondernemers.

“Iedereen mag hier
stralen op zijn
eigen manier”
Juf Anneke is sinds dit schooljaar
schoolleider van De Diamant
De Beemte.
Door de kinderredactie
Hoe lang werkt u al in het onderwijs? “Al 33 jaar. Ik heb aan alle
groepen lesgegeven.”
Welke vakken vindt u het leukst? “Taal, muziek, Engels, crea en koken.”
Op welke school werkte u eerst? “Op De Diamant Het Rooster.”
Wat vindt u leuk aan deze school? “Onze school ligt in een mooie
omgeving en alle kinderen spelen en werken met elkaar. Het is een
mooie, kleine school waar iedereen mag stralen op zijn eigen manier.”

Loïs, Yazz en Maaike vinden juf Eliza
een superheld! Zij helpt kinderen
tijdens het zelfstandig werken. Dan
werken kinderen aan hun eigen tafel
of zetten een bordje neer waarop je
ziet waar en waaraan zij werken. De
leerkrachten geven verder hun eigen
vakken en voor de instructie lopen de
kinderen naar het juiste lokaal.

Samen vieren
Groep 1 tot en met 8 doet veel samen. Zéker tijdens vieringen.
Dan zijn ook ouders en buurtschap betrokken.
Pasen, Kerst, het Beemterfeest … Op De Diamant De Beemte wordt
alles met alle groepen samen gevierd. Ouders en de buurt doen veelal
ook mee. Heel bijzonder is ons Bevrijdingsboomfeest: dan
vieren we de bevrijding van de Beemte na de Tweede
Wereldoorlog. Op Dierendag weet je niet wat je ziet en is
het schoolplein vol met echte dieren – van paarden en
biggetjes tot cavia’s en knuffeldieren.
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BSO-info
Door de kinderredactie
Wat doen jullie voor activiteiten
op de BSO?
“Van alles. We spelen vaak buiten
en laatste hebben we ‘slijm’
gemaakt.”
Gaan de kinderen goed met
elkaar om?
“Ja, daar ben ik tevreden over.”

Onderwijsminister op school
Begin 2018 nam onderwijsminister Arie Slob een kijkje op De Diamant. Het leek een gewone
maandagochtend, maar toen de minister aan kwam lopen, vond iedereen het toch wel spannend.
Door de kinderredactie
De minister vroeg aan kinderen hoe ze het op onze school vonden, hoe ze wisten waar ze aan moesten
werken en wat ze het leukst vonden. David las een boek en de minister las een stukje met hem mee.
Na de rondleiding praatte de minister met onder anderen juf Pauline, Linda en Madelon over het
onderwijs, het tekort aan leerkrachten, over hun ontwikkeling en over werkdruk. De minister zei dat hij veel
betrokkenheid zag in de school.

Continurooster
De Diamant heeft een continurooster. We beginnen om 8.30 en
kinderen zijn om 14.45 uur vrij.
Groepen 1 en 2 zijn op donderdag en vrijdag om 12 uur vrij en
kinderen van groep 3 en 4 zijn
op vrijdag ook om 12 uur vrij. Op
woensdag is de schooldag voor
iedereen tot 12.15 uur.

Tot wanneer kun je naar de BSO?
“Tot je naar de brugklas gaat.”

De Diamant
& Accres
De beweegcoaches van Accres
verzorgen de gymlessen op onze
scholen. Kinderen kunnen rekenen
op enthousiaste en gespecialiseerde vakleerkrachten.

De Diamant
& Gigant
Kinderopvang goed
geregeld

Van zeven
tot zeven

Wij bieden onderwijs en opvang aan voor
kinderen van 0 tot en met 13 jaar. In Het
Kristal en De Beemte werken we samen met
Kinderopvang Doomijn en in Het Rooster met
Kinderopvang MAM’s. Op onze site staat alle
informatie: www.diamant.pcboapeldoorn.nl.

Door de kinderredactie
U kunt uw kind vanaf 7 uur
brengen naar de voorschoolse
opvang en om 19.00 uur weer
ophalen. Het is heel gezellig.
Op de buitenschoolse opvang
(BSO) doen ze elke dag een
leuke activiteit en ze spelen vaak
buiten.

Ook Gigant vindt talentontwikkeling heel belangrijk. Vanuit die
gemeenschappelijke visie werken
we samen. Zo geeft Gigant
muzieklessen op school (in De
Diamant Het Kristal).

Snipperen!
Een dag per jaar mogen kinderen
'snipperen'. Een dagje vrij
tussendoor dus, op moment
naar keuze (alleen niet de
twee dagen voorafgaand of
aansluitend aan de kerst- en
zomervakantie).

Kijkje nemen?

Lerende school

Meer weten over De Diamant? Kinderen verzorgen eens per zes weken rondleidingen. Interesse? Maak dan
even een afspraak, telefoon (055) 3665671 of mail naar diamant@pcbo-apeldoorn.nl.
➜ In het voor- en najaar is er een open dag bij alle basisscholen in Apeldoorn. Houd onze website in de
gaten voor de data!

Kinderen werken bij ons vaak in ateliers: uitdagende leeromgeving
waarin zij uitleg krijgen van een vakspecialist en kunnen onderzoeken
en experimenteren. Leerkrachten, leerkrachtondersteuners,
onderwijsassistenten en stagia(i)res vormen miniteams en zetten hun
talent in. Wij werken nauw samen met Aventus, Saxion en de Marnix
Academie en verwelkomen graag aankomend professionals in onze
school.

Volg ons via onze website www.diamant.pcbo-apeldoorn.nl en Twitter!
De Diamant Het Rooster
Directeur Mark ter Horst
Laan de Leeuw 299
7423 BD Apeldoorn
(055) 366 56 71

De Diamant Het Kristal
Directeur Astrid Joziasse
Laan van de Charleston 71
7323 RV Apeldoorn
(055) 763 04 02

De Diamant De Beemte
Schoolleider Anneke Kamps-van der List
Beemterweg 31
7341 PC Beemte-Broekland
(055) 312 13 77

De Diamant Het Rooster, De Diamant Het Kristal en De Diamant De Beemte zijn drie van de 27 basisscholen van PCBO Apeldoorn, www.pcboapeldoorn.nl.

L

Volg ons op
Twitter!

