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VOORAF 

 

We hebben afgelopen maand in en om de school veel complimenten kunnen 
uitdelen. Hopelijk is dat thuis ook gelukt en zijn we allemaal een beetje 
“gegroeid”.  

 
Een grote stimulans om door te gaan!  

 
 

Denkt u maar aan alle actieve deelnemers van de klussendag. Zij krijgen een 

supercompliment! Er is veel werk verzet en dat alles in één ochtend. 
Daarnaast zijn de buizen in de groepen weer goed gevuld. Allemaal 

complimenten verdiend door goed gedrag.  
Bij goed gedrag horen beloningen. U hoort er vast iets over van de kinderen en 
leest erover op Klasbord. Misschien hebt u het ook al een keer gezien: popcorn 

etende kinderen, een groepje wandelaars naar de eendenvijver of spelende 
kinderen op het plein tijdens een lesuur. 

 
In deze Diekpraat heeft het PBS-gedragsteam informatie over belonen, 
toepasbaar in de thuissituatie. 

  
Afgelopen vrijdag hebben “onze kinderen” hun kunstwerken vol trots 

gepresenteerd. Het grootste compliment kregen ze van hun 
ouder(s)/verzorger(s) die de tentoonstelling hebben bezocht en het werk hebben 
bewonderd.  

Dank voor uw komst! 
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AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

3 april Schoolvoetbaltoernooi 

voor geselecteerde 

leerlingen van groep 

7, 7-8a en 7-8b. 

Sportpark ’t 

Haantje 

(Sportclub 

Neede)  

Vanaf 13.00 uur 

8, 9 en/of 11 

april  

Kijkochtend voor 

ouder(s)/verzorger(s 

In de groep van 

uw kind 

8.30 – 9.30 uur 

12 april Lesvrije dag voor 

groep 3 en groep 4-5  

 De hele dag 

18 april Koningsspelen In en rondom de 

school  

De hele dag 

19 april Lesvrije dag voor de 

leerlingen i.v.m. 

studiedag van het 

team. 

 De hele dag 

22 t/m 3 mei Start meivakantie. 

We beginnen weer op 

maandag 6 mei. 

  

 

ORGANISATIE 

 
• In de maand april bieden wij de leerkrachten en/of intern begeleiders 

basisscholen die in het kalenderjaar 2018 leerlingen hebben verwezen 

naar SBO Diekmaat de mogelijkheid om in een informeel overleg op de 
hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen van hun ‘oud-

leerling(en)’. Vanzelfsprekend worden de betrokken ouder(s)/verzorger(s) 
van deze leerlingen vooraf om schriftelijke toestemming gevraagd om 
informatie te mogen verstrekken. 

 
• Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) heeft het team een studiedag en zijn de 

leerlingen lesvrij, deze dag is tevens het begin van de meivakantie. Op de 
studiedag zal PBS (‘Goed gedrag kun je leren’) op de agenda staan. 
 

• Op donderdag 11 april wordt de laatste sport-spelactiviteit 
georganiseerd van de 3e periode. De 4e periode vrijetijdsactiviteiten na 

schooltijd start op donderdag 8 mei, de 1e donderdag na de meivakantie.   
Binnenkort ontvangen alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een 
informatie-opgavebrief voor de 4e periode. Leerlingen die willen 

deelnemen moeten zich opgeven voor de meivakantie. 
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• Op woensdag 3 april is het jaarlijkse voetbaltoernooi voor Needse 

basisscholen bij Sportpark het Haantje. SBO Diekmaat doet mee met een 
geselecteerd team van groep 7, 7-8a en 7-8b. Robin van Beweegwijs is de 

trainer van dit team en er wordt actief getraind. 
Het toernooi start om 13.00 uur. De spelers gaan voor een sportief 
voetbaltoernooi en hopen op grote belangstelling van enthousiast publiek. 

 
• Het programma van de Koningsspelen is dit jaar georganiseerd door de 

gymstagiaires Isa en Romée, onder begeleiding van juf Jackie en juf 
Harriët. Voor onder- en middenbouwgroepen zijn er spelletjes in en 
rondom de school. De spelletjes worden begeleid door 

ouder(s)/verzorger(s). Als ouder(s)/verzorger(s) zich nog niet hebben 
opgegeven en toch graag willen meedoen, dan kan dat. Geeft u het dan 

door aan de leerkracht van uw kind. U wordt verwacht beschikbaar te zijn 
van 9.45 tot 14.30 uur. 
Voor de bovenbouwleerlingen zijn er 3 verschillende sportactiviteiten: 

basketbal, sportcircuit bij sportschool De Gaard en snorkelles in zwembad 
het Spilbroek. 

De dag wordt gezamenlijk afgesloten met de speciale dans van de 
Koningsspelen.  

 
• Eindtoets in het Speciaal Basisonderwijs. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de scholen voor speciaal basisonderwijs 

(SBO) verplicht om de leerlingen uit groep 8 deel te laten nemen aan een 
landelijke eindtoets. Dit schooljaar is SBO Diekmaat zich aan het 

oriënteren op de verschillende toetsen die hiervoor op de markt zijn 
gebracht. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, worden 
binnenkort twee toetsen uitgeprobeerd bij een aantal leerlingen uit groep 

8 (de ouders van de desbetreffende leerlingen hebben hiervoor inmiddels 
al toestemming gegeven). Op deze manier wordt ervaring opgedaan met 

de verschillende toetsen en krijgt met zicht op de manier waarop de 
resultaten worden verwerkt in een rapport. Op basis van deze gegevens 
en de opgedane ervaringen gaat SBO Diekmaat een keuze maken voor de 

toets die goed aansluit bij de leerlingen op het SBO.   
 

UIT DE GROEPEN 

 
• In de periode van 18 maart tot de meivakantie zal in alle groepen op SBO 

Diekmaat aandacht zijn voor de lessen "Relaties en seksualiteit". Dit 
thema sluit aan bij de week van de Lentekriebels. De week van de 

Lentekriebels is een nationale projectweek, waaraan inmiddels meer dan 
2500 scholen voor het basisonderwijs deelnemen. 
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• Sinds vorig jaar is SBO Diekmaat een “Kans voor een Kind”-school. 

Daardoor is vorige week woensdag de “hartewens” van Lorena in 
vervulling gegaan: naar het theater voor de musical “de Lion King”! Lorena 

heeft klasgenoot en grote vriendin Willianne uitgenodigd mee te gaan. 
Samen met juf Kristi hebben ze er een onvergetelijke dag van kunnen 
maken. 

 
Zie voor meer informatie over  

“Kans voor een Kind” de website van 
de school:  www.sbodiekmaat.nl  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
OM ALVAST TE NOTEREN VOOR 
OUDER(S)/VERZORGER(S) VAN 

KINDEREN IN GROEP 7, 7-8A EN 7-
8B: 

 
• Op donderdag 4 april is het theoretisch verkeersexamen voor groep 7, 

7-8a en 7-8b. 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 
• Op 16 mei is het praktisch verkeersexamen, hiervoor is het 

noodzakelijk dat de leerlingen over een goedgekeurde fiets beschikken. 

Meer informatie hierover volgt nog.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
• In mei gaan de leerlingen van de groepen 7 en 7-8a op bootexcursie. 

Tijdens de excursie gaan kinderen water beleven in het landschap rondom 
de Oude IJssel of de Berkel. Het doel van de excursie is kinderen kennis te 
laten maken met de taken van het Waterschap. De excursie bestaat uit 

twee delen: een bootprogramma en een walprogramma. 
Groep 7-8a gaat op woensdag 15 mei en groep 7 gaat op woensdag 5 juni. 

Meer informatie hierover volgt nog 

http://www.sbodiekmaat.nl/
http://www.examen.vvn.nl/
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• Op vrijdag 21 juni zullen de leerlingen uit de groepen 7, 7-8a en 7-8b een 

dag naar Westerbork gaan. Meer informatie hierover volgt nog. 
• Tevens zullen deze 3 groepen (7, 7-a en 7-8b) op kamp gaan. Alle 

groepen gaan 2 dagen (dus 1 nacht) naar camping de Noetselerberg in 
Nijverdal, dit zal zijn in week 26 (25 t/m 28 juni). De kinderen reizen met 
de fiets, dus hiervoor is ook een goedgekeurde fiets belangrijk. Meer 

informatie hierover volgt nog. 
 

 
 
 
 

 
 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 
  

Een beloningssysteem 

Kinderen vinden beloningssystemen vaak een feestje. Beloond worden is 

sowieso veel leuker dan straf krijgen. Maar wanneer kun je je kind 

belonen? En hoe bereik je het meeste met het beloningssysteem? 

Waarvoor je kind belonen? 

Goed gedrag belonen werkt alleen als je kind weet wát hij precies goed 

heeft gedaan. Zo is de kans groter dat hij zijn goede gedrag zal herhalen. 
Zeg bijvoorbeeld: ‘Wat fijn dat je na het spelen alles zo netjes hebt 

opgeruimd’ of ‘Wat goed dat je je bord vanavond hebt leeggegeten.’ 

Door je kind een beloning te geven wil je een bepaald doel bereiken. Het is 

daarom goed om eerst te bedenken wáár hij een beloning mee kan 
verdienen. Daarbij is het van belang dat het echt duidelijk is voor je kind. 

Je kunt bijvoorbeeld een beloning geven voor de volgende dingen: 

• bij boosheid niet schreeuwen of slaan 

• bord leeg eten 
• zelf aankleden 

• verschillende slaapproblemen (zoals niet naar bed willen) 

Beloon hem ook voor dingen die vanzelfsprekend zijn. 
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Moet je je ene kind altijd achter de broek zitten met zijn huiswerk, terwijl 

de ander dit braaf uit zichzelf doet? Geef dan niet alleen aandacht aan het 
kind dat niet doet wat er wordt verwacht. Beloon je andere kind ook eens 

voor zijn goede gedrag, ook al is dit vanzelfsprekend bij hem. 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van 

beloningsstickers 

 

4 tips voor een goed beloningssysteem. 

• Ga niet in onderhandeling en sjoemel niet als je kind verdrietig is 

omdat hij geen sticker heeft verdiend. 
• Laat van de leeftijd van je kind afhangen hoe ingewikkeld je het 

beloningssysteem maakt. Houd het bij kleine kinderen heel simpel door 

bijvoorbeeld alleen stickers te plakken en het nog niet te koppelen aan  
dagen. 

• Gebruik een beloningssysteem niet te lang, dan verliest het zijn kracht. 
• Zorg voor goede afwisseling van materiële en immateriële 

(complimenten, aandacht) beloningen. Bepaal dit van tevoren, zodat je 

kind weet wat hij krijgt en je geen valse beloftes maakt. 

Bronvermelding en meer lezen: 

https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/beloningssysteem/ 

 

EXTRA INFO 

 

Da Vinci Berkelland verhuist naar het gebouw van SBO Diekmaat. 
 

 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal 
Da Vinci Berkelland, een school voor 

voltijd exclusief onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen, verhuizen van 

Borculo naar het gebouw van SBO 
Diekmaat. Deze verhuizing vindt plaats 
omdat Da Vinci Berkelland, net als SBO 

Diekmaat, een speciale basisschool wordt 
en we op deze manier onze kennis en 

expertise kunnen bundelen.  
 

https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/beloningssysteem/
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Da Vinci Berkelland is een school voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 

jaar met een hoge intelligentie. Bij deze kinderen is komen vast te staan 
dat het regulier basisonderwijs onvoldoende aansluit bij de specifieke 

onderwijsbehoeften van deze kinderen. Die specifieke vragen zijn primair 
gerelateerd aan de hoge intelligentie van het kind. De kracht van Da Vinci 
Berkelland zijn de kinderen zelf.  

 
Op Da Vinci Berkelland zijn net als op SBO Diekmaat de kerndoelen voor 

het primair onderwijs leidend voor het onderwijsaanbod. De kernvakken 
(taal, lezen en rekenen) worden compact aangeboden. Dit levert dus 
ruimte op voor andere vakken of activiteiten, die niet binnen het reguliere 

leerstofaanbod vallen zoals: Engels, Spaans, schaken en 
programmeertalen, Leren Leren en eigen projecttijd. Er is specifieke 

aandacht  voor bijvoorbeeld : samenwerken, omgaan met frustraties, 
zelfstandig werken, plannen, strategisch, - creatief, - en 
probleemoplossend denken.  

 
De komende maanden zullen er in de blauwe gang 2 á 3 lokalen worden 

ingericht en zal verder nagedacht worden over de invulling en afstemming 
van allerlei praktische zaken die beide scholen aangaan. Dit alles met de 

bedoeling  van woensdag 10 juli de officiële verhuisdag te maken. 


