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SBO Diekmaat 
Wheemerstraat 10  
7161 AN Neede 
tel. 0545 -250 020 

 

 
         Neede, 26 augustus 2019 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s), 

 

De kop is eraf. Vandaag hebben de kinderen en het team een start gemaakt met het 

schooljaar 2019-2020. Het team van SBO Diekmaat zal alles in het werk stellen om er 

samen met u en de kinderen een goed en fijn schooljaar van te maken. 

 

Hieronder volgen een aantal organisatorische zaken/punten die we graag onder uw 

aandacht willen brengen. 

 

  

1. Schoolgids 

De komende week wordt de schoolgids 2019-2020 per e-mail aan u toegestuurd. 

De schoolgids bevat veel informatie over school. Graag de digitale schoolgids 

zorgvuldig bewaren, zodat deze als naslagwerk is te gebruiken. 

De schoolgids (de meest actuele versie) is ook te raadplegen op onze website 

www.sbodiekmaat.nl 

Wilt u toch de papieren versie van de schoolgids ontvangen, dan kunt u dit 

aangeven bij de administratie van de school. 

 

 

2. Bewegingsonderwijs  

Uw zoon/dochter heeft gymnastiek op 3 dagen in de week. Op deze dagen 

sportkleding en sportschoenen (geen zwarte zolen) meegeven, dit geldt voor de 

leerlingen vanaf groep 3. De leerlingen van groep 1-2 gymmen in hemd en 

onderbroek, voor hen hoeft u alleen sportschoenen mee te geven. 

Na afloop van de lessen bewegingsonderwijs wordt er niet gedoucht, een 

belangrijk argument is dat dit veel tijd kost, wat ten koste gaat van de leertijd. 

Leerlingen die deodorant willen gebruiken kunnen hiervoor een roller mee nemen, 

“deo-spuitbussen” zijn niet toegestaan. 

 

 

3. Zwemmen 

Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen die geen zwemdiploma hebben op de 

donderdagmiddag onder schooltijd zwemles in het Spilbroekbad in Neede. De 

zwemlessen starten op donderdag 12 september, graag zwemkleding meegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbodiekmaat.nl/
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4. Agenda 

Noteert u alvast in uw agenda: 

Maandag 16 september is de jaarlijkse algemene ouderavond met aansluitend de 

klassikale informatieavond gepland: aanvang 19.30 uur. 

Na de jaarvergadering van de ouderraad  kunt u kennismaken met de groeps-

leerkracht(en) van uw kind, daarnaast zal de leerkracht een toelichting geven op 

het programma voor het komende schooljaar. Uw aanwezigheid wordt belangrijk 

gevonden en op prijs gesteld. Een uitnodiging volgt binnenkort. 

Het is goed om u er op te wijzen dat de leerlingen op woensdag 9 oktober een 

lesvrije dag hebben vanwege een studiedag van het team. In de schoolgids 

worden op bladzijde 34 de data van de overige studiedagen genoemd. 

 

 

5. Diekpraat 

In het begin van iedere maand ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief de 

Diekpraat met informatie en wetenswaardigheden voor de komende maand per 

e-mail. De nieuwsbrief wordt tevens op de website geplaatst. 

Mocht u de nieuwsbrief niet via de e-mail ontvangen wilt u dit dan melden bij de 

administratie? 

 

 

6. Da Vinci Berkelland 

Vandaag, maandag 26 augustus, zijn 14 leerlingen van Da Vinci Berkelland (de 

school voor hoogbegaafde leerlingen) gestart in het schoolgebouw van SBO 

Diekmaat. De school is verhuisd van de Kiezel en Kei-school in Borculo naar de 

Diekmaat. 

Het team en de leerlingen van de Diekmaat wensen de leerlingen en de collega’s 

van Da Vinci Berkelland een geweldige tijd en veel plezier in de nieuwe school-

omgeving. 

 

 

7. Startgesprekken 

In de maanden september t/m november wordt door de groepsleerkracht met de 

ouder(s)/verzorger(s) een startgesprek gevoerd. Deze gesprekken worden op 

school gehouden. Het doel van het gesprek is nadere kennismaking, verder 

worden een aantal onderwerpen besproken die met name gericht zijn op de 

ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie en het welbevinden op school. 

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en verdere informatie over het 

startgesprek. 

   

 

8. Personeel  

Juf Kristi Hulscher (leerkracht groep 7a-8a) is het eerste halve jaar afwezig 

vanwege zwangerschapsverlof, zij wordt op maandag en dinsdag vervangen door 

juf Petra Kasteel. 

 

Juf Angelique Hogemans (leerkracht groep 6a-7a) werkt de eerste periode op 

therapeutische basis op donderdag en vrijdag. Dit betekent dat juf Marlien 

Plettenburg op de ochtenden juf Angelique zal ondersteunen en dat zij op de 

middagen de lessen zal geven. Na verloop van tijd zal juf Angelique meer les 

gaan geven. Doordat juf Marlien tijdelijk op vrijdag in groep 6a-7a werkt kan zij 

geen lesgeven in groep 3, de eerste periode zal juf Jeanine Meuwissen op de 

vrijdag voor groep 3 staan. 

 

Juf Marloes Mengerink (klassenassistent groep 1-2) werkt de eerste 3 weken van 

het schooljaar en gaat dan met zwangerschapsverlof. Juf Kim Elferink zal haar 

gaan vervangen. 
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Dit schooljaar zijn juf Joyce Wolters (1 dag) en juf Angelique (2 dagen) 

beschikbaar als vaste invalleerkracht bij ziekte of afwezigheid van de groepsleer-

kracht. 

 

Vanaf deze plek wensen wij de nieuwe collega’s (juf Noëlle Nieuwenhuis, juf 

Marlien Plettenburg en meneer Jesse Meeringa) veel succes en werkplezier op 

SBO Diekmaat toe.  

Op de klassikale ouderavond op maandag 16 september wordt u de gelegenheid 

geboden om verder kennis te maken. 

  
  Het overzicht van de bezetting van de groepen: 

GROEP LEERKRACHT(EN)  

1 – 2 

Sylvia Schasfoort (ma,di) & Janine Overkamp (do,vr) 

Ondersteuning:  

Marloes Mengerink (ma,di,do) & Kim Elferink (ma,di,do,vr) 

3  
Marlien Plettenburg (ma,di,vr) & Jeanine Meuwissen (wo,do)  

 

4 Noëlle Nieuwenhuis (di,wo,do) & Joyce Wolters (ma,di)    

5 
Janneke van de Kolk (ma,di) & Jacqueline Huethorst (wo,do,vr) 

                                   

6a – 7a 
Mirjam Rothuis (ma,di,wo) &  Angelique Hogemans (do,vr) 

                                   

6b – 7b Marjolijn Veldhoen (ma,di,do,vr) & Ineke Voortman (wo) 

7a – 8a Petra Kasteel (ma,di) & Linda Hammink (wo,do,vr) 

7b – 8b Kim Boevink (ma) & Jesse Meeringa (di,wo,do,vr) 

7c – 8c  Johan Booijink (ma,di,wo,vr) & Janneke van de Kolk (do)  

 

 

 

9. Extra vrije dagen onderbouw-leerlingen 

De leerlingen in de groepen 3 (juf Marlien en Jeanine) en groep 4 (juf Noëlle en 

Joyce) hebben komend schooljaar 4 extra vrije dagen. Noteert u deze data alvast 

in uw agenda.  

Vrijdag 8 november 2019 

Vrijdag 7 februari 2020 

Vrijdag 20 maart 2020 

Vrijdag 19 juni 2020 

  De data staan overigens ook in de schoolgids en op de website vermeld. 

 

  

10. Uitwisselen adresgegevens 

Regelmatig kregen we van ouder(s)/verzorger(s) verzoeken met betrekking tot    

het doorgeven/uitwisselen van adressen van groeps- en schoolgenoten in    

verband met speelcontacten. 

In het verleden werden de adresgegevens van de leerlingen uit een groep begin    

van het schooljaar uitgewisseld.  

Met de komst van nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming  

(de bescherming van persoonsgegevens) is het helaas voor de school niet meer   
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mogelijk adresgegevens van leerlingen nog langer te verspreiden. 

 

 

 

11. Toestemmingsbrief gebruik beeldmateriaal 

Door de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn scholen 

verplicht ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen jaarlijks opnieuw toestemming 

te vragen om beeldmateriaal te mogen gebruiken.  

U ontvangt tegelijk met deze informatiebrief het ‘toestemmingsformulier gebruik 

beeldmateriaal’. U wordt gevraagd de toestemmingsverklaring zo spoedig 

mogelijk te retourneren (uiterlijk woensdag 5 september).  

Ook svp verklaring inleveren wanneer er geen toestemming wordt gegeven. 

 

 

12. Parkeren bij de school 

Wij willen u dringend verzoeken ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur en  

’s middags tussen 14.00 en 15.30 uur uw auto niet te parkeren voor school aan 

de Wheemerstraat.  

Deze parkeerplaatsen zijn speciaal bestemd voor het leerlingenvervoer. De taxi’s 

en busjes hebben erg veel hinder van de geparkeerde auto’s en dit kan leiden tot 

onnodig gevaarlijke situaties. 

 

 

13. Medicijngebruik 

 Graag willen we uw aandacht vragen voor medicijngebruik op school, zie ook de   

 schoolgids pag. 35 

 Indien een leerling onder schooltijd medicijnen moet gebruiken dienen de ouders    

 daartoe een verklaring in te vullen en te ondertekenen. Bij wijzigingen in het  

 medicijngebruik moet deze verklaring opnieuw ingevuld worden. Deze verklaring   

 is verkrijgbaar bij de administratie van de school of kunt u via de website  

 downloaden. 

 

 

14. Met spoed ‘hulpouders’ gevraagd!!! 

SBO Diekmaat kent al jaren een zogenaamd “Kriebelteam”. Een aantal   

 ouder(s)/verzorger(s) doet na elke vakantie een luizencontrole bij alle leerlingen.  

 Het “Kriebelteam” is op zoek naar versterking, een aantal ouders is gestopt    

 omdat hun kind van school is gegaan. Ouders die 4 á 5 keer per jaar het  

 “Kriebelteam” willen assisteren, kunnen hiervoor informatie krijgen bij de  

 administratie van de school. 

 Ook voor de “Halversieringscommissie” zijn we op zoek naar een aantal     

 ouder(s)/verzorger(s) die het leuk vinden om ongeveer 5x per jaar de hal leuk   

 aan te kleden met o.a. werkjes van de kinderen. Meer informatie of opgeven  

 kan bij de administratie. 

 

 

15. Verzoek 

 Belangrijke gegevens willen wij graag up to date houden, vandaar dat wij u  

 vragen om wijzigingen van e-mailadressen, (mobiele) telefoonnummers en  

 eventueel een zgn. noodnummer zo spoedig mogelijk door te geven aan de  

 administratie van de school. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

team SBO Diekmaat 


