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VOORAF 

 

Er is veel gebeurd na het lezen van Diekpraat 3, dat is ons allen niet ontgaan. De 

gebeurtenissen in Turkije en Syrië komen ook binnen in de school, in sommige 

groepen in het bijzonder. Sommige gezinnen zijn nog erg onzeker over het lot 

van hun familie, vrienden of bekenden. Uiteraard heeft het invloed op de 

kinderen. Deze afschuwelijke gebeurtenis heeft echter ook een andere kant. De 

saamhorigheid groeit, iedereen leeft mee. Dat is heel goed te zien aan de 

medewerking aan de flessenactie. Fantastisch!  

Vanaf dag één worden losse flessen, tassen vol flessen en zelfs kratten 

aangeleverd.  

De leerlingen van groep 4,5,6 van Da Vinci Berkelland hebben, onder bezielende 

leiding van juf Mirjam en juf Annemieke, deze actie nog een extra stimulans 

gegeven door de verkoop van zelfgemaakte “lichtpuntjes en koekjes”.  

Door deelname van ons allen, de allerjongste kinderen van de Pino-groep, maar 

ook mensen uit de buurt of volgers van Instagram en Facebook, kunnen we nu al 

een voorlopige opbrengst voor GIRO 555 meedelen:  

Hopelijk wordt de onzekerheid de komende weken weggenomen voor 

familieleden van getroffenen in de aardbevingsgebieden. Het is nog geen 

voorjaar, maar de zon zien we wel steeds vaker. Dat is voor alle mensen, ook 

voor schoolkinderen en hun ouders in vakantietijd, heel fijn. 

Kortom: laten we genieten van een welverdiende vakantie en vertrouwen op 

opbouwende verhalen als we elkaar weer ontmoeten op 6 maart.  
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AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

27 februari 

t/m 3 maart 

Krokusvakantie voor 

alle leerlingen van 

de school 

  

6 t/m 24 

maart 

Culturele activiteiten 

verzorgd vanuit 

Culturije 

 Volgens rooster 

20 maart tot 3 

april 

Paaseitjesactie  Info via Parro 

20 t/m 24 

maart  

Week van de 

Lentekriebels 

In de eigen 

groep 

 

3,4,5,6 april Kijkochtenden  In de groep 

van het kind 

8.15 – 9.00 uur 

uitnodiging volgt via 

Parro 

7 april Vrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. een 

studiedag van het 

hele team. 

 De hele dag 

19 april Afname Dia-toets bij 

een aantal 

leerlingen in groep 8 

 Info volgt via Parro 

20 april Koningsspelen  In de 

gymzalen en 

rondom de 

school 

De hele dag 

24 april t/m 5 

mei  

Mei-vakantie  De hele week 

 

ORGANISATIE 

 

• Hans Wossink, directeur van de school is door een 
operatieve ingreep sinds midden januari afwezig. Op dit 
moment werkt hij hard aan zijn herstel.  

Zijn taken zijn en worden overgenomen door de 
zorgcoördinatoren Janine, Ineke en Regina en 

locatiecoördinator Cindy. Aanspreekpunt is Cindy 
Posthuma, voor vragen etc. is zij bereikbaar via mailadres 

info@sbodiekmaat.nl  of via het schoolnummer 0545-250020. 
 

• Doordat een aantal jonge leerlingen de afgelopen maanden is ingestroomd 

en een aantal leerlingen ook de komende periode nog zullen instromen, is 
besloten de kleutergroep m.i.v. 13 maart 2023 te splitsen. Betrokken 

ouder(s)/verzorger(s) zijn hierop voorbereid tijdens de 20- minuten 
gesprekken eind januari. Zij ontvangen in de eerste week na de vakantie 
meer informatie hoe de organisatie en verdeling van leerlingen over de 

groepen eruit zal gaan zien. Juf Trudy en juf Rianne gaan het Diekmaat-
team versterken en na de vakantie kennismaken met de leerlingen.   

mailto:info@sbodiekmaat.nl
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• Meteen na de voorjaarsvakantie start het inpakken van kilo’s paaseitjes, 
vast onderdeel van de zogenaamde “Paaseitjesactie”. Alle leerlingen 

werken mee aan dit project. Vanaf maandag 20 maart 
mogen de leerlingen weer hun best doen om de eitjes te 
verkopen. In de begeleidende brief, die u ontvangt via 

Parro, kunt u lezen hoe het werkt. Het is de bedoeling 
dat de actie uiterlijk op 3 april wordt afgerond. 

Ook dit jaar wordt een gedeelte van de opbrengst 
geschonken aan een goed doel.  
 

• Na elke vakantie komt het kriebelteam op school. Dit team bestaat uit 
een groepje ouder(s)/verzorger(s) dat de haren van de 

leerlingen komt controleren op luizen/neten. De groep 
is op zoek naar mensen die het team komen 
versterken. Het vraagt gemiddeld een halve ochtend 

tijd als er voldoende ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar 
zijn. Op dit moment is dat niet zo! U begrijpt dat het 

dan een grote klus is. 
Als u tijd vrij kunt maken om 3 á 4 keer per jaar de 

kam in de hand te nemen, zijn de huidige deelnemers, 
ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, én leerkrachten daar heel blij mee. Een 
telefoontje naar de administratie of een bericht op Parro is voldoende.  
 

• Alle bovenbouwleerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland 

hebben van school eenmalig oortjes (koptelefoon) gekregen die ze 
gebruiken bij hun Chromebook. De oortjes zitten in een beschermtasje. 
Wanneer de oortjes kwijtraken of stuk gaan, vragen wij 

ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling om zelf voor een nieuwe 
set te zorgen. Er zijn uitzonderingen waarbij school voor een nieuw setje 

zal zorgen. 

• Het komt weleens voor dat de leesbegeleiding van juf Harriët of extra 
begeleiding van juf Kim op Sociaal Emotioneel gebied niet door kan 
gaan bij ziekte van een groepsleerkracht. Dat is niet wenselijk, maar deze 

keuze wordt weloverwogen genomen; het voorkomt dat leerlingen niet 
verdeeld hoeven te worden over meerdere groepen of zelfs thuis moeten 

blijven. Als school wordt het zeer gewaardeerd te merken dat kinderen en 
hun ouder(s)/verzorger(s) die het treft daar begrip voor hebben. 

  

UIT DE GROEPEN 

 

• Vanaf 20 maart tot aan de meivakantie starten alle groepen op SBO 
Diekmaat en Da Vinci Berkelland met de lessen omtrent 
relaties en seksualiteit tijdens “De week van de 

Lentekriebels”. Dit is een nationale projectweek, waaraan 
inmiddels meer dan 2500 scholen voor het basisonderwijs 

deelnemen. Tijdens deze projectweek wordt er schoolbreed 
in groep 1 t/m 8 lesgegeven over relaties en seksualiteit. 
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De volgende thema’s worden behandeld: 

o Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 
o Voortplanting en gezinsvorming 

o Sociale en emotionele ontwikkeling 
o Seksuele weerbaarheid 

Voor meer informatie zie ook: www.weekvandelentekriebels.nl 

 
• In de eerste week van april (3 t/m 6 april) staan 

de kijkochtenden voor ouder(s)/verzorger(s) gepland. U bent welkom 
vanaf 8.15 uur in het lokaal van uw zoon of dochter en kunt tot plusminus 
9.00 uur in de groep aanwezig zijn en meekijken en/of meedoen met de 

les. Via Parro ontvangt u bericht om in te schrijven voor een ochtend in de 
groep van uw kind. 
 

• Ook dit jaar wordt veel aandacht besteed aan “Cultuur-thema’s” op 
SBO-Diekmaat en Da Vinci Berkelland. Gastdocenten komen vanuit 
Culturije een les geven binnen het thema ”media en fotografie”. 

De opbouw vanuit de onderbouw is als volgt: 
 

o Groep 1-2: portret-fotografie. 
De leerlingen experimenteren met poses, 
cameratechnieken en leren waar je een foto kunt 

maken.  

 

o Groep 3 en 4: stop-motion.  
Met klei maken de leerlingen 

figuren of andere objecten, een 
omgeving en een bijpassende 

tekst. Door de houding van de 
figuren steeds een beetje te 
veranderen, daar een foto van te 

maken en dat snel achter elkaar te  
filmen, ontstaat beweging: een animatie is gemaakt.  
 

o Groep 4-5, 5, 5-6, DV 4-5-6, 6-7 krijgen ‘special effects in films’. 
Ze bekijken en analyseren visual effects in films. Daarna maken ze 
een korte film met behulp van een speciale app.  

o De groepen 7 en 8 krijgen “game-design”. 
Ze praten over games: wat is het, wat maakt het spannend, is het 

kunst? Ze ontwerpen eigen levels binnen een bestaande, 
eenvoudige mobiele game. Ze gaan het level van de ander 
uitproberen, om zo het spel te kunnen verbeteren. Net als in het 

echt! 
 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
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• Op woensdag 29 maart is het theoretisch verkeersexamen voor de 

groepen 7/8a, 7/8b en 7/8c. Deze ochtend gaan de leerlingen een toets 
maken met vragen over het verkeer en de verkeersregels. In de klas is 

hier het gehele jaar al aandacht aan besteed. Mochten 
kinderen thuis nog willen oefenen, dan kan dat op de 
volgende site: www.examen.vvn.nl. Dit jaar is er geen 

praktisch verkeersexamen, aangezien de gemeente Neede 

heeft besloten dit één keer in de twee jaar plaats te laten 
vinden.  
 

 

• De afgelopen periode is een aantal groepen gestart met 
handvaardigheidslessen, waarin niet het product, maar het proces 
centraal staat. De andere groepen volgen de komende periode. De lessen 

worden gegeven vanuit Procesgerichte Didactiek. 
Vaak vinden kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten het 

belangrijk dat een product, bijvoorbeeld een kleipotje, gelukt is en heel 
thuiskomt. Binnen dit proces gaat het vooral om het experimenteren met 
het materiaal. Dat is belangrijker dan het eindproduct.   

Ook dit keer is gekozen voor materialen die niet of nauwelijks gebruikt 
worden of altijd op eenzelfde manier. Niet alleen de leerlingen mogen 

experimenteren, de leerkrachten ook! 
Daarnaast leren zowel leerlingen als leerkrachten om te reflecteren op 
eigen werk en dat van de ander. Zo leren ze op een positieve manier 

een mening te geven over het werk van de 
ander en te incasseren. 

Iedere leerkracht kan kiezen uit een van 
de volgende materialen: hout, textiele 
werkvormen en ijzerdraad. Daarbij valt te 

denken aan de technieken timmeren, 
solderen en haken.  

Kunstenaar Mirjan Koldewij komt de 
leerkrachten 2 lessen coachen in de groep. Zij wordt ondersteund door een 

aantal professionele vrijwilligers. Dankzij juf Jacqueline hebben alle 
leerkrachten tijdens deze lessen extra handen in de klas, zodat de kans op 
succeservaringen nog groter wordt.  

De foto’s op Parro laten u meegenieten van dit proces. 
 

• Lezen en de Bibliotheek. 
Verschillende groepen zijn naar de bibliotheek geweest of hebben een 
bezoek ontvangen van Heleen Tijink, een medewerker van de bibliotheek.  

De groepen 5/6  en 6/7 hebben de bibliotheek bezocht. Leerlingen 
mochten vertellen of ze naar de bibliotheek gaan, of ze de weg al weten te 

vinden in de bieb en of een eigen pas hebben. In de bibliotheek hebben de 
leerlingen geoefend in het herkennen van de pictogrammen die gebruikt 
worden om het soort boek aan te geven, het genre, denk aan een spookje 

voor spannende verhalen en pilaren voor geschiedenis. 
Daarna mochten de leerlingen in tweetallen een boek zoeken passend bij 

het ontvangen pictogram. Uiteraard mochten alle leerlingen aan het eind 
een boek uitzoeken om te lezen op school. 

http://www.examen.vvn.nl/
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De leerlingen van groep 3 brengen een bezoek aan 

de bibliotheek. In groep 3 leren ze lezen en is het 
belangrijk veel leeskilometers te maken. Zo leren ze 

steeds beter lezen. In de bibliotheek kunnen ze elke 
keer andere boekjes kiezen en daardoor dus heel 
veel oefenen. 

Tijdens ons bezoek leren de kinderen welke boekjes 
geschikt om te kiezen. Ook leren ze waar ze op 

moeten letten bij het uitzoeken van een boek. Terug 
op school kunnen ze oefenen uit een hele boekentas vol met mooie, leuke 
en grappige leesboeken.  

 

EXTRA INFO 

 

• Tevredenheidsonderzoek 2022 SBO Diekmaat 
 

In november 2022 is op alle scholen van stichting OPONOA een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is aan leerlingen, 
ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en leidinggevenden gevraagd hun 

mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de vragenlijstenset Qschool primair onderwijs van B&T 

organisatieadvies, aangevuld met eigen vragen. In de bijlage leest u in 
deze infographic hoe ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen aankijken tegen 
de school en het onderwijs op SBO Diekmaat, waar zij tevreden over zijn 

en wat in hun ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de 
resultaten van SBO Diekmaat zich verhouden tot de landelijke 

gemiddelden in het basisonderwijs in Nederland. 
 
• Tips, informatie en cursussen over opgroeien en opvoeden. 

 

Soms wil je net even iets meer te weten komen over een onderwerp. Of je 

vraagt je af: hoe pak ik dat aan? Denk bijvoorbeeld aan hoe ga ik om met 
schermtijd, hoe kunnen we onze scheiding soepel laten verlopen voor ons 

als ouder en onze kinderen? 
Het Preventie Platform Jeugd biedt binnenkort weer een aantal nieuwe 
trainingen en/of bijeenkomsten aan. 

 
Start dinsdag 4 april: ScheidingsATLAS in Lichtenvoorde (voor 

ouders/opvoeders) 

ScheidingsATLAS is een korte training ontwikkeld met en voor gescheiden 
ouders. Het doel is ouders te ondersteunen tijdens of na hun scheiding. De 

training biedt informatie en tips over de ondersteuning van kinderen en 
communicatie met de andere ouder. Tijdens de training ontmoet je andere 
ouders die gescheiden zijn, het lotgenoten contact is de grote meerwaarde 

van deze training. Op 4 april start de training in Lichtenvoorde, op 18 april 
is er een vervolgbijeenkomst. Voor meer informatie, zie bijgevoegde flyer 

of onze website. Aanmelden graag vóór 28 maart a.s. via deze link: 

https://preventieplatformjeugd.nl/scheidingsatlas 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fscheidingsatlas&data=05%7C01%7Ccindy%40davinci-berkelland.nl%7Cc6303949632e45e656fe08db09b4142e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638114441413047729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5M7MrPLqs4TG8eSFAmVJ8Bdg3xzOdzKpGc9GCGVpwq8%3D&reserved=0
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Woensdag 19 april: Bijeenkomst “Help! Mijn kind verdwijnt in 

social media of gamen” (voor ouders/opvoeders van kinderen 

tussen 12 – 18 jaar) in Winterswijk 

Zonder het zich bewust te zijn kunnen kinderen en jongeren zich verliezen 

in de digitale wereld; gamen, YouTube filmpjes kijken, Instagram, 

Fortnite… Al in groep 7 raken kinderen game-verslaafd! 

Wat maakt dat het zo verslavend is? En waarom is het (jongeren)brein 
hier zo gevoelig voor? Wanneer gaat digitaal gedrag over in verslaving en 

hoe herken je dat als ouder? En vervolgens, hoe ga je daar dan mee om? 

Op woensdagavond 19 april a.s. van 19.30 tot 21.30 uur gaat 

ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens Veltman op deze en andere 
vragen van ouders en opvoeders in. Met als resultaat dat zij inzicht krijgen 
in het digitale gedrag van hun kind, weten wat helpt om in contact te 

komen met hun kind en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag! De 
bijeenkomst vindt plaats op het gemeentekantoor Winterswijk, 

Stationsstraat 25 in Winterswijk. Voor meer informatie zie bijgevoegde 

flyer of onze website. 

Aanmelden kan tot 12 april a.s. via deze link: 

https://preventieplatformjeugd.nl/themas/roken-alcohol-drugs-en-digitale-

verleidingen/help-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen 

• Vakantierooster 2023-2024 

Herfstvakantie   23-10-2023 tot en met 27-10-2023 

Kerstvakantie   25-12-2023 tot en met 05-01-2024 

Voorjaarsvakantie  19-02-2024 tot en met 23-02-2024 

2e Paasdag   01-04-2024 

Koningsdag   27-04-2024 (zaterdag) 

Meivakantie incl.   

Hemelvaart & vrijdag 29-04-2024 tot en met 10-05-2024 

2e Pinksterdag   20-05-2024 

Zomervakantie   15-07-2024 tot en met 23-08-2024 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Froken-alcohol-drugs-en-digitale-verleidingen%2Fhelp-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen&data=05%7C01%7Ccindy%40davinci-berkelland.nl%7Cc6303949632e45e656fe08db09b4142e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638114441413047729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPKcLbWE4RsOVfC3BRChHPiAYAaAMFnXO7z%2F%2FOEgiW4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Froken-alcohol-drugs-en-digitale-verleidingen%2Fhelp-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen&data=05%7C01%7Ccindy%40davinci-berkelland.nl%7Cc6303949632e45e656fe08db09b4142e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638114441413047729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MPKcLbWE4RsOVfC3BRChHPiAYAaAMFnXO7z%2F%2FOEgiW4%3D&reserved=0



