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De school 

 

De schooltijden 

Welkom! 
 
In deze gids leest u praktische informatie over De Diamant, 

taalstart voor het basisonderwijs.  

Wilt u meer lezen? Dan is er de uitgebreide informatiegids van 

De Diamant of kijk op onze site www.dediamantmaassluis.nl. 

Voor ouders hebben wij een app, Klasbord. Hier delen wij in-

formatie en foto’s. 

 

Adres  

Dennendal 147  |  3142 LC Maassluis 

T  010 -  3123699 

E  dediamant@un1ek.nl 

 08.45 start les 12.15  school uit 14.45 school uit 08.35 deur open 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

De schooldeur gaat altijd om 08.35 uur open. Om 08.45 uur starten we met de les. Het is dat alle kinderen op tijd 

op school zijn. 

Inhoud   
• De schooltijden 

• Het jaarrooster 

• De lessen 

• Start van de dag 

• Gym en zwemles 

• Niet naar school 

• Pauze en lunch 

• Ouderbijdrage 

• Wat is er nog meer... 

http://www.dediamantmaassluis.nl


De lessen 

SCHOOLGIDS 

Nederlandse taal 

Rekenen 

Lezen 

Schrijven 

Omgaan met jezelf en  

de ander 

Creatieve vakken 

Muziek Gym 



Start van de dag 

Als de deur open gaat,  mag uw kind de school in. U neemt afscheid op het plein. Er staat altijd een juf bij de deur 

als u iets wilt melden of voor vragen.  

Op school moeten de kinderen zindelijk zijn en zelf naar het toilet kunnen. Een ongelukje kan gebeuren. Op school 

hebben we beperkt schone reservekleding. 

Gym 

De jongste kinderen gymmen in school op maandag en dinsdag. Zij hebben gymschoenen 

met klittenband of elastiek nodig.  

De oudste groep  gymt op maandag in de Olympiahal, Rozenlaan 2, Maassluis. 

Niet naar school? 

Is uw kind ziek?  

Graag voor 8.45 uur afmelden. 

Telefoon 010 – 3123699 

Heeft u een begrafenis, religieus feest of bruiloft? 

Vraag dan op school naar een verlofformulier. Het is belangrijk dat uw kind 

op school is. Extra vrij voor vakantie wordt in principe NIET gegeven. 

 

Geen zwarte zool 
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De pauze en de lunch 

Om 10.00 uur is het pauze. Dan wordt er wat gedronken en iets gegeten. 

Om 12.00 uur eten de kinderen de lunch op school.  

Wel Niet 

De ouderbijdrage 

Voor 1 jaar vraagt De Diamant € 35.  

Hiervoor wordt de schoolreis georganiseerd en andere activiteiten zoals Sinterklaas, Voorleesontbijt, Kerstont-

bijt en Sport-en speldag. Ook kosten voor de overblijf van uw kind wordt hiervan betaald. Deze bijdrage is wette-

lijk gezien vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn veel zaken niet mogelijk, omdat zij niet vallen onder het nor-

male budget.  
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Wat is er nog meer op school? 

Ouderbijeenkomsten 

5x per jaar bent u als ouder welkom op school. We praten dan over bijvoorbeeld voeding, taal, lezen en spel. U bent 

ook een paar keer per jaar welkom bij uw kind in de klas.  

 

Fysiotherapie 

Sommige kinderen hebben moeite met bewegen of met schrijven. De fysiotherapeut helpt bij bewegen en oefent 

met het kind. Op De Diamant is Kinderfysiotherapie Maassluis aanwezig. U moet als ouders uw kind hiervoor zelf 

aanmelden.  

 

Logopedie 

Een logopediste kan helpen wanneer kinderen moeite hebben met de uitspraak, mondmotoriek of taal. Onze 

schoollogopediste observeert een paar keer per jaar in de groep. Zij kan ons en u tips geven, maar zij doet geen be-

handelingen. Daarvoor kunt u onder andere terecht bij de logopediste van Klaver 4. Zij zijn in ons gebouw aanwezig. 

U moet als ouders uw kind hiervoor zelf aanmelden.  

 

Hulp bij opvoeden 

Opvoeden is soms moeilijk. Uw kind is stil, druk, slaap slecht of luistert niet. Dan is het fijn om er met iemand over 

te praten. Op onze school is een gezinsspecialist aanwezig. Deze gezinsspecialist luistert en kan tips geven. Ook 

wanneer u zelf zorgen heeft. De hulp is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk.   

 

Nederlandse les voor ouders 

Iedere dinsdag is er Nederlandse les voor ouders bij ons op De Diamant. De lessen starten direct om 8.45 uur.  

Een docent van Stichting Aanzet geeft deze les. De les stopt om 10.45 uur. U kunt zich via school aanmelden.  
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