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VOORAF 

 

We hebben volop genoten van het mooie weer en de Covid-19 maatregelen die 
we los mogen laten. Op dit moment zijn er nog regelmatig zieke kinderen en 
leerkrachten. Dat zorgt voor veel gepuzzel op school om uitval te voorkomen en 

vraagt van ouder(s)/verzorger(s) veel creativiteit om het thuis geregeld te 
krijgen voor hun kinderen. Ook dit keer een woord van dank voor het begrip!  

 
De afgelopen maand is op initiatief van de leerlingen in de 
bovenbouw de flesseninzamelactie gestart voor kinderen en hun 

ouders in Oekraïne! Dagelijks hebben leerlingen de lege flessen 
gesorteerd en (samen met leerkrachten) gezorgd voor het inleveren 

bij de verschillende supermarkten. Dat heeft een fantastisch bedrag 
opgeleverd van €531,25 gedoneerd aan GIRO 555. Iedereen een 
dikke duim voor deze positieve bijdrage! 

 

 
 

In deze Diekpraat een nieuw item: “Aandacht voor …..” Het is de bedoeling met 

enige regelmaat een onderwerp aan te kaarten waar leerkrachten en 
ouder(s)/verzorger(s) mee te maken hebben. Dit keer “Online gamen”, een 
onderwerp, waarbij het noodzakelijk is er gedragsregels aan te verbinden.  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

4-8 april Kijkochtenden voor 

ouder(s)/verzorger(s) 

van alle leerlingen 

In de groep  8.15 – 9.00 uur 

12 april Afname rekentoets 

(Onderzoek Peil 

Rekenen) voor de 

leerlingen van groep 8 

In de groep Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd. 

14 april Paaslunch In de groep Info volgt via Parro 

15 april Lesvrije dag voor alle 

leerlingen van de 

school i.v.m. een 

studiedag voor het 

hele team 

 De hele dag 

18 april Vrije dag voor alle 

leerlingen en team 

i.v.m. tweede Paasdag 

 De hele dag 

20 april Afname Dia-toets bij 

een aantal leerlingen 

in groep 8 

  

22 april Koningsspelen   

Meivakantie van 25 april t/m 6 mei 2022 

We starten weer op maandag 9 mei 

 

Om alvast te noteren: 

De schoolfotograaf bezoekt SBO Diekmaat en Da Vinci op  

dinsdag 10 mei 2022  
Meer informatie ontvangt u te zijner tijd. 

 

ORGANISATIE 

 
• De studiedag op vrijdag 15 april staat in het teken van het Rots en 

Water. 
Het is de bedoeling dat het team de kennis en vaardigheden rondom deze 

weerbaarheidstraining gaat opfrissen. Hiervoor is Marcel Lucassen uit 
Hengelo uitgenodigd. Marcel is een ervaren Rots en Watertrainer en 
onderwijscoach op een aantal basisscholen in Twente; een man uit de 

praktijk.  
Na een theoretische onderbouwing van de training gaan alle collega's de 

Rots en Waterspelletjes uitvoeren in de gymzaal. Het belooft een leerzame 
en actieve dag te worden. 
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• VAKANTIEROOSTER 2022-2023 
 

De Medezeggenschapsraad van SBO 
Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft 
ingestemd met het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. 

Het vakantierooster 2022-2023: 
• Herfstvakantie          24-10-2022 t/m 28-10-2022 

• Kerstvakantie          26-12-2022 t/m 06-01-2023 
• Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
• 2e Paasdag  10-04-2023 

• Koningsdag  27-04-2023 
• Meivakantie          24-04-2023 t/m 05-05-2023 

• Hemelvaartsdag en 18-05-2023 t/m 19-05-2023 
    vrije vrijdag 
• 2e Pinksterdag          29-05-2023 

• Zomervakantie          10-07-2023 t/m 18-08-2023 

 

UIT DE GROEPEN 

 

• In de eerste week van april (4 t/m 8 april) staan de kijkochtenden 
voor ouder(s)/verzorger(s) gepland. Inmiddels heeft u van de 

groepsleerkracht via Parro informatie ontvangen over de kijkochtend. 
Wanneer u belangstelling heeft om te komen kijken in de groep van uw 
kind kunt u inschrijven via Parro. 

 
 

Op woensdag 13 april wordt het 

schoolvoetbaltoernooi voor de Needse 
basisscholen en SBO Diekmaat – Da Vinci 

Berkelland georganiseerd. Onze school zal 
deelnemen met 2 teams: SBO Diekmaat en een 

combinatie team Diekmaat/Da Vinci. De wedstrijden worden gespeeld op 

sportpark ’t Haantje in Neede en er wordt afgetrapt om 14.45 uur. 
Supporters die onze teams komen aanmoedigen zijn van harte welkom. 

 
 

 
• Op donderdag 14 april wordt een paaslunch verzorgd door de 

Ouderraad. In de klas zal er aandacht besteed worden aan het thema 

Pasen. 
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• Op SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland staat de week van 19 april tot 

en met 22 april in het teken van de Koningsspelen. Stagiaire Loes en 
juf Jackie hebben de organisatie op zich genomen.  Tijdens deze week 
worden de reguliere gymlessen aangeboden in het thema "voel je fit". Op 

de donderdag en vrijdag zijn er verschillende extra activiteiten in de 
gymzaal en op het plein, passend bij het thema. 

 
 
We maken er zo'n week van met z'n allen! 

 
 

 
• Ook deze maand verwelkomen we weer enkele nieuwe leerlingen op 

SBO Diekmaat. Stan V. in groep 1-2 bij juf Janine en juf Janneke, Floor 

R. in groep 3 bij juf Noëlle, juf Julia, juf Melanie en juf Marloes, Queen 
C. in groep 4a bij juf Wendy, Pien K in groep 6 bij juf Stella en Kenley 

H. in groep 6a-7a bij juf Kristi en juf 
Charlaine.  

Een speciaal woord van welkom aan Bjorn L. 
in groep 4b. Hij is vorige maand al gestart. 

Fijn dat jullie er allemaal zijn! 

 
 

 

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben in maart 
deelgenomen  aan het jaarlijkse 

veiligheidsonderzoek.  
Het afnemen van dit onderzoek wordt verplicht door de 

onderwijsinspectie. Aan de leerlingen wordt gevraagd 
individueel een vragenlijst over de veiligheidsbeleving 
op school in te vullen.  

 

Er is deelgenomen door 40 leerlingen. Op SBO Diekmaat hebben 38 
leerlingen (95%) aangegeven niet gepest te worden, 2 leerlingen (5%) 
geven aan dat zij frequent of soms worden gepest, dagelijks of wekelijks. 

De 2 voorgaande schooljaren gaf resp. 11% en 7% van de leerlingen aan 
frequent of soms gepest te worden. Het aangepaste pauzebeleid door de 

COVID-19 maatregelen, maximaal 2 groepen tegelijkertijd op het 
schoolplein en uitsluitend spelen met klasgenoten, zou een verklaring 

kunnen zijn voor de daling van het percentage leerlingen dat zich gepest 
voelt.  

 

 
Er wordt veel aandacht geschonken aan het voorkomen van pesten. 

Leerlingen moeten weten wat zij moeten doen als zij zelf gepest worden of 
als andere leerlingen worden gepest. Het is noodzakelijk in gesprekken én 
met de groep te herhalen op welke wijze pestgedrag met de leerkracht 

bespreekbaar wordt gemaakt.  
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In het veiligheidsonderzoek 

zijn een aantal vragen 
gesteld over de veiligheids-

beleving door de leerlingen.  
De leerlingen in de huidige 
groepen 7 en 8 ervaren een 

grote mate van veiligheid, 
zowel in de groep als op 

school.  
Er kan worden gesteld dat 
het toepassen van de 

uitgangspunten van PBS 
bijdraagt aan een veilig 

pedagogisch 
schoolklimaat.  
 

 mee eens 
 beetje mee 

eens 
 beetje oneens 
 oneens 

 
 

 

AANDACHT VOOR……ONLINE GAMEN! 
 

 
 

Veel kinderen, dus ook leerlingen van SBO Diekmaat, spelen graag online 
spelletjes. Mogelijk kent u wel voorbeelden van spelletjes zoals ‘Fortnite’. 
Online gamen kan voor kinderen een leuke vrije tijdsbesteding zijn waaraan zij 

plezier beleven. Toch is het goed ons te realiseren dat aan het spelen van online 
spelletjes veel plezier, maar ook nadelen zitten. Belangrijk om met uw zoon of 

dochter regelmatig te praten over online omgangsvormen en gedragsregels bij 
het gebruik van een spel. 
 

 
 

 
 
 

Enkele nadelen op een rijtje 
1. Een spel kan angst veroorzaken. Die kans bestaat als kinderen een spel 

spelen dat niet passend is bij de leeftijd.  
2. Een spel kan agressie opwekken. 
3. Het kan voor ouder(s)/verzorger(s) lastig zijn het speelgedrag van het 

kind te volgen en de tijd die ze eraan besteden te controleren, waardoor er 
een kans bestaat op verslaving.  

4. Gamen is een zittende activiteit: veel kinderen en jongeren bewegen te 
weinig, met nadelige gevolgen voor de gezondheid.  
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Maak goede afspraken met een kind over online veilig gedrag. Met elkaar praten 

over media werkt aantoonbaar risico verlagend, mits het op de juiste manier 
gebeurt.  

 
Doe op internet net zo aardig als in het echt.  
Dus: Stuur geen vervelende berichten, zeker niet als je boos bent. Maak geen 

filmpjes of foto’s met een mobiele telefoon om op internet te zetten: dat is 
verboden! En lees je bericht altijd nog een keer voor je op verzenden drukt! 

 
Op de website mediawijsheid.nl vinden ouder(s)/verzorger(s) en opvoeders 
goede informatie over gamen, internetten en mobieltjes. 

 
 

 
 

EXTRA INFO 

 
         

 'Woordvindingsproblemen bij kinderen'. 
 

Op dinsdagavond 19 april 2022 verzorgt Wilma Versteege in de 
Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing over ‘Woordvindingsproblemen bij 

kinderen’.  
De avond begint om 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek 
kunnen de presentatie bijwonen voor €2,50, niet-leden betalen €3,50. De 

koffie is inbegrepen. 
Aanmelden kan via 088-0062929 of via deze pagina:  

https://oostachterhoek.op-shop.nl/13273/lezing-woordvindingsproblemen-
bij-kinderen/19-04-2022 

 

https://www.mediawijsheid.nl/category/voor-ouders/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foostachterhoek.op-shop.nl%2F13273%2Flezing-woordvindingsproblemen-bij-kinderen%2F19-04-2022&data=04%7C01%7Cjeaninemeuwissen%40sbodiekmaat.nl%7C41958b53103f463f63a908da011409ac%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637823482810315358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2HgV2a4CxYz84whM8vRxq%2F8R4MGMqV5kjkwcAcLZExU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foostachterhoek.op-shop.nl%2F13273%2Flezing-woordvindingsproblemen-bij-kinderen%2F19-04-2022&data=04%7C01%7Cjeaninemeuwissen%40sbodiekmaat.nl%7C41958b53103f463f63a908da011409ac%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637823482810315358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2HgV2a4CxYz84whM8vRxq%2F8R4MGMqV5kjkwcAcLZExU%3D&reserved=0

