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VOORAF 

 

 

Wat fijn dat we het kerstfeest dit jaar op school kunnen vieren! Voor sommige 
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is dat voor het eerst. We realiseren ons 
dat het ook spannend kan zijn: in het donker naar school, iets lekkers 

meenemen, mooie kleren aan, samen eten met klasgenoten en vooral … papa en 
mama mogen niet mee in de klas.  
In de les “Verschillen” van KWINK, onze nieuwe methode voor Sociaal-
Emotionele Ontwikkeling, leren we dat we elkaar kunnen helpen, ondersteunen 
als we iets moeilijk vinden of voor het eerst moeten doen. Daardoor weten we 

dat het goed gaat komen.  

U bent via Parro al geïnformeerd door de 
leerkracht over de activiteiten die nog gepland 
zijn in 2022. In de agenda leest u ook alles over 

de start van 2023! Dan zijn de eerste toetsmomenten met daaraan gekoppeld 
rapporten en 20-minutengesprekken, waarin ouder(s)/verzorger(s) en 

leerkrachten elkaar gaan ontmoeten.  
Maar dat duurt nog een tijdje. Eerst gaan we het kerstfeest vieren, allemaal op 
onze eigen manier. Daarna sluiten we het oude jaar af en hopen we een soepele 

doorstart te maken naar 2023!  

De volgende Diekpraat ontvangt u op 23 februari 2023!  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fijne feestdagen 
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AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

21 december kerstviering In de groep 17.30-18.30 uur 

9 januari Eerste schooldag in 

het nieuwe jaar 

 8.30 uur 

9 januari Controle 

kriebelteam 

  

11 t/m 20 

januari 

Toetsperiode 1   

23 januari Lesvrije dag groep 3 

en groep 4 

 De hele dag 

24 januari Lesvrije dag voor 

alle leerlingen van 

de school i.v.m. een 

Studiedag van het 

team 

 De hele dag 

3 februari Rapporten mee   

6, 7, 8 

februari 

20- 

minutengesprekken 

 Uitnodiging volgt eind 

januari 2023 via Parro  

16 februari 

2023 

Lesvrije dag voor 

alle leerlingen van 

de school 

 De hele dag 

Om alvast te noteren: 

Voorjaarsvakantie:  

27 februari t/m 3 maart 2023. 

 

ORGANISATIE 

 
• Na de kerstvakantie verandert de 

leerkrachtbezetting voor groep 7a-8a:  juf Stella 
Melkonian gaat dan genieten van haar 

zwangerschapsverlof.  
 
Juf Stella wordt vervangen door juf Julia Mentink op 

dinsdag t/m vrijdag. Op maandag is juf Kim 
Boevink de leerkracht in de groep. Juf Julia is voor de leerlingen geen 

onbekende leerkracht. Zij heeft vorig schooljaar stage gelopen op SBO 
Diekmaat en geeft vanaf de zomervakantie in verschillende groepen les.  
 

Door deze verschuiving kan juf Julia geen les geven in groep 4-5 op de 
vrijdag. Dat gaat juf Petra Kasteel doen op de maandag en juf Joyce 

is er de rest van de week, dinsdag t/m vrijdag. 
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• Vanaf januari 2023 gaan SBO Diekmaat en Da 
Vinci Berkelland werken met een vernieuwd Cito 

Volgsysteem “Leerling in beeld” om de 
leerontwikkeling van de leerlingen voor 
technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen 

in kaart te brengen. Er is ook meer aandacht voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle leerlingen 

maken een korte basistoets en daarnaast zijn er 
verdiepende toetsen.  
 

In de weergave van de resultaten is te zien hoe de 
leerling het doet én ligt de focus op groei!  

 
Deze ontwikkeling wordt met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld tijdens de 
20-minuten gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op maandag 

6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari 2023.  
Eind januari ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor de 

gesprekken via Parro. 
 

Het vak “rekenen” heeft nog iets extra’s: automatiseringstoetsen. Deze 
toetsen maken de leerlingen drie keer per jaar. 
Automatiseren krijgt dagelijks extra aandacht in de rekenles.  

 
 

 
Hierbij valt te denken aan de basisvaardigheden 

optellen en aftrekken tot 10/20, vermenigvuldigen en delen (deel-tafels): 

de sommen die leerlingen “uit het hoofd” moeten leren.  
Voor veel leerlingen is dat best moeilijk. Toch is deze basis nodig om de 

moeilijke sommen uit te rekenen. Er worden aparte toetsen voor gebruikt, 
de zogenaamde automatiseringstoeten van Bareka. Leerlingen volgen 
hun eigen ontwikkeling in het Rekenmuurtje; daardoor weten ze heel 

goed wat al goed gaat en wat ze nog moeten oefenen. 
Deze maand is in de groepen 4 tot en met 8 gestart met het 

oefenprogramma Rekensprint-Online: een oefenprogramma waarmee 
leerlingen heel gericht kunnen oefenen met de onderdelen waar ze nog 
moeite mee hebben (denk aan 6+3/8-2 en de tafels tot 10). Een aantal 

leerkrachten volgt een training bij dit programma. 
 

• In november hebben de teams van SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland 
deelgenomen aan een training “Eerste hulp in het werken met 
kinderen”. In de training is aandacht voor de theorie en worden 

eenvoudige EHBO-handelingen in de praktijk 
geoefend. Daarnaast wordt het reanimeren jaarlijks 

geoefend.  
Wist u dat in school een AED is geplaatst?    
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UIT DE GROEPEN 

 

• Woensdag 21 december vindt de kerstviering 
plaats. Gelukkig kan het weer. Voor sommige 
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is het de 

eerste keer. Het is de bedoeling om 17.30 uur te 
starten!  
Via een brief zijn ouder(s)/verzorger(s) 
geïnformeerd over het kerstdiner. Heel fijn te 
merken dat iedereen enthousiast gereageerd heeft 

en iets lekkers wil maken voor de groep.  
 

De leerlingen komen in het donker naar school en eten in de groep met 

hun klasgenoten en leerkracht(en). Ouder(s)/verzorger(s) brengen de 
kinderen, maar blijven niet in de klas. Zij kunnen wel op school 
blijven. De Ouderraad zorgt voor een hapje en een drankje op het 

schoolplein. 
 

De kerstbakjes, door de leerlingen gemaakt, mogen na het diner mee naar 
huis, zodat ze niet de volgende dag in de taxi vervoerd hoeven te worden.  
 

• De afgelopen periode zijn vier nieuwe leerlingen gestart op SBO  
Diekmaat: Bram van H. in groep 1-2, Yoëlle D. in groep 4, Stan B. in 

groep 5-6 en Luna M. in groep 5.  
Iedereen gaat ervoor zorgen dat ze zich snel thuis zullen voelen op school. 

 
 

 

 
 

EXTRA INFO 

 

• Facebook en Instagram                                     
 
 

De werkgroep Public Relations en Communicatie heeft 
ervoor gezorgd dat SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland actief is op 

Facebook en Instagram. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook op deze 
manier op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. 
Om nog meer bekendheid te geven aan het reilen en zeilen op school 

wordt het zeer gewaardeerd als een bericht gedeeld wordt in het eigen 
netwerk. 

 
  




