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VOORAF 

 

We sluiten het jaar 2019 bijna af. Voordat het zover is zijn er in de drukke 
maand december nog een aantal activiteiten. “Gezellig!”, zullen veel mensen 
denken. Toch blijkt dat niet voor iedereen zo te zijn! Veel dagen zijn anders op 

school dan we gewend zijn, ondanks de extra aandacht voor voorspelbaarheid.  
 

In de Diekpraat van november hebt u een aantal tips gekregen om in een 
spannende en stressvolle sinterklaastijd, met name voor prikkelgevoelige 
kinderen, meer ontspanning te creëren.  

Van ons PBS-gedragsteam ontvangt u deze maand een aantal ideeën hoe het 
Kerstfeest en de daarbij horende vakantie, voor kinderen en hun 

ouder(s)/verzorger(s) overzichtelijk gemaakt kan worden.  

       
In de AGENDA is veel te lezen over de activiteiten de komende tijd. Later in de 

maand zult u nog uitgebreider geïnformeerd worden over de kerstactiviteiten.  
Goed om mail en papieren post in de gaten te houden. 

 

AGENDA 

 
 

2 

december 

Studiedag voor alle 

leerkrachten. 

Lesvrije dag voor alle 

leerlingen. 

De hele dag. 

5 

december 

Sint en pieten 

bezoeken de school. 

 

Alle leerlingen 

ontvangen de Sint op 

het grote plein. 

9.40  uur komt hij aan, 

vervolgens brengt hij 

een bezoek aan de 

groepen in de oranje 

gang. 

Leerlingen uit de 

midden- en bovenbouw 

gaan aan de slag met de 

surprises. 
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Leerlingen uit groep 

1-2, groep 3 en groep 

4  kunnen worden 

opgehaald door de 

ouder(s)/verzorger(s) 

om 12.20 uur. 

Geeft u het door aan 

de taxichauffeur als 

uw kind niet 

meegaat? 

5 

december 

Ouder(s)/verzorger(s) 

die op school zijn om 

Sint te begroeten 

kunnen een kopje 

koffie drinken. 

In de centrale hal. Van 9.50 tot 10.15 uur. 

18 

december 

Leerlingen maken 

kerstbakjes in de 

groep. 

Leerlingen uit de 

groepen 1 en 2 

doen dat op 

dinsdag 17 

december. 

In de eigen groep. Leerlingen nemen zelf 

een klein bakje, groen 

en kerstversiersels mee. 

18 

december 

Kerstviering Leerlingen zijn in de 

groep. 

Ouder(s)/verzorger(s) 

komen gezellig 

samen in de grote 

gymzaal. 

17.30 -18.30 uur  

20 

december 

Start van de 

kerstvakantie 

 12.20 uur 

De leerlingen gaan met 

de taxi’s naar huis, net 

als op de woensdag! 

6 januari Eerste schooldag na 

de kerstvakantie 

 8.30 uur 

 

 

ORGANISATIE 

 
• In november 2018 heeft juf Ria Sonderen (psychodiagnostisch werker) 

afscheid genomen van de Diekmaat. Met haar vertrek was de 

ondersteuning (onder andere de afname en rapportage van 
intelligentieonderzoeken en gedragsvragenlijsten) voor onze 

orthopedagoge Judith Lans, verdwenen. 
Regina Holterman (zorgcoördinator) heeft het afgelopen jaar een 
opleiding gevolgd voor psychodiagnostisch werker en begin november 

de opleiding succesvol afgesloten. Regina van harte gefeliciteerd! SBO 
Diekmaat heeft in het team weer een PDW-er!  
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• Het is jammer te moeten constateren dat het lerarentekort in het 
afgelopen jaar verder is toegenomen. De stichting OPONOA is het gelukt 

om bij de start van het schooljaar voor al haar basisscholen goed 
gekwalificeerde leerkrachten in te zetten.   

Echter, wanneer er sprake zal zijn van onverwacht hoog ziekteverzuim 

(door bijvoorbeeld een griepgolf) is de kans groot dat er ernstige 
problemen zullen ontstaan om invalleerkrachten te kunnen inzetten.  

De 1e helft van het schooljaar is het gelukt om bij afwezigheid van een 
groepsleerkracht vervanging te organiseren door intern naar oplossingen 
te zoeken.  

Vorig schooljaar heeft SBO Diekmaat al enkele groepen lesvrij moeten 
geven omdat er geen invalleerkracht beschikbaar was. Lesvrij wordt 

gegeven in uitzonderlijke gevallen; in zo’n geval zijn er geen oplossingen 
voor handen om de afwezige leerkracht te vervangen (dus ook niet door 
interne verschuivingen van personeel). 
 

U ontvangt deze informatie omdat het niet ondenkbaar is dat in de 2e helft 
van dit schooljaar een groep lesvrij moet worden gegeven. Wij hopen 

natuurlijk dat het niet het geval zal zijn!  
U ontvangt in dat geval hierover tijdig informatie, zowel digitaal als 
schriftelijk.  

 
           

  
 

• Woensdag 18 december vindt de jaarlijkse kerstviering 
plaats. We starten om 17.30 uur! 

Het is de bedoeling dat ouder(s)/verzorger(s) een hapje maken voor de 
kinderen uit de groep. U kunt zelf een lekkernij kiezen om te maken. Op 
www.pinterest.nl  kunt u allerlei leuke ideeën opdoen.  

Uiteraard kunt u ook putten uit uw eigen kookboek. Mocht dat niet lukken 
dan heeft de kerstcommissie nog tips, te lezen op de brief die u binnenkort 

ontvangt. 
Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is de hapjes op school op te 

warmen! 

 

Alle 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 zich vermaken in de 
sfeervolle “Kerst-gymzaal”. Om half 7 mogen de ouder(s)/verzorger(s)hun 

kinderen weer ophalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinterest.nl/
http://www.pinterest.nl/
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UIT DE GROEPEN 

 
• Woensdag 18 december gaan de kinderen in de groep kerstbakjes 

maken. We vragen ouder(s)/verzorger(s) het volgende mee te geven naar 

school in een plastic zak met de naam er op: een bakje waar oase in kan 
(school zorgt voor oase), een kaars, groene takjes en kleine 

kerstversiersels. Omdat de kinderen van de groepen 1 en 2 op woensdag 
niet naar school gaan, maken zij de kerstbakjes op dinsdag 17 
december. 

 

• In augustus is de kleutergroep 1-2 gestart met 13 leerlingen. De afgelopen 
periode zijn er 3 nieuwe kinderen ingestroomd. Het is niet ondenkbaar dat 
de komende maanden nog een aantal kinderen gaan instromen. 

Om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, spel, gedrag en 

werkhouding van de individuele leerling (en van de groep als geheel) is 
besloten om de groep 1-2 te splitsen. Met ingang van donderdag 21 
november zijn er 2 kleutergroepen: groep 0-1 en groep 2. 

De leerkrachten van groep 0-1 zijn: op maandag juf Kim Boevink en op 
dinsdag, donderdag en vrijdag juf Janine Overkamp. 

Juf Sylvia Schasfoort zal op maandag en dinsdag in groep 2 lesgeven en 
juf Astrid van de Bos op donderdag en vrijdag. Juf Kim Elferink 

(onderwijsassistent) zal in beide groepen volgens een rooster de 
leerkrachten ondersteunen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

• In november zijn er 2 nieuwe kinderen gestart in groep 1-2: Cihan Aras 

C. en Stijn R. Fijn dat ze er zijn! 
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

Tips voor een fijne kerst 
(vakantie) met je kind 
      

Voor sommige kinderen zijn feestdagen 
helemaal niet zo’n feest. Er zijn kinderen die snel van slag raken door 

dagen die anders zijn dan andere. Deze kinderen hebben een goede 
voorbereiding nodig. Maar ook voor kinderen, die daar minder last van 

hebben, is het fijn als ze weten wat ze kunnen verwachten en als er 
voldoende rekening met hen gehouden wordt. Daarom een aantal tips. 
 

• Neem als eerste even de tijd om na te denken over hoe je de feestdagen 
(of de hele vakantie) het liefst wilt doorbrengen. Wat zou je het liefste 

willen? Wat wil je je kind graag meegeven? Wat denk je dat je kind fijn zal 
vinden? Vraag het ook aan je partner en je kind(eren). Het betekent niet, 
dat iedereen “zijn zin krijgt”, wel dat je ernaar streeft dat het goed is voor 

iedereen. 
• Ga je bij anderen op bezoek, denk dan na over hoe je kind zich hierin 

prettig kan voelen. Wat heeft hij of zij nodig? Voorzie je een lastige 
situatie, bedenk dan vooraf hoe je die kunt voorkomen of oplossen. Bereid 
je kind zo nodig goed voor op het bezoek. Is het een vertrouwde situatie 

voor het kind, dan is er niks aan de hand. Het kan ook zijn dat er mensen 
zijn, die niet bekend of vertrouwd zijn, dan is het handig je kind daarop 

voor te bereiden. Zorg dat je kind iets te doen heeft, neem zo nodig 
speelgoed mee, tekenspullen of een spelletje. 

• Ben je thuis tijdens de feestdagen, bereid ook dan je kind voor op hoe 

deze dagen eruit gaan zien. Misschien krijg je bezoek. Hoe gaat het met 
het eten? Ben jij iemand, die een uitgebreid kerstdiner in elkaar zet? Als 

dat veel aandacht van je vraagt, zorg dan dat er iemand anders is, die 
aandacht aan je kind kan geven. Betrek je kind waar mogelijk bij de 
voorbereidingen. Misschien kan hij helpen bij het opruimen en gezellig 

maken van het huis: kaartjes kleuren voor op tafel, of een tafelversiering 
maken. 

• Maak voor je kind een kalender van de komende dagen. Misschien heb je 
al een adventskalender. Je kunt ook zelf een kalender maken voor de hele 
vakantie. Zo kan je kind zien wanneer wat staat te gebeuren. Je kunt elke 

dag met een klein tekeningetje of woord laten zien wat kenmerkend is 
voor die dag. Je kind kan het eventueel verder invullen met een tekening, 

of inkleuren. 
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• Een dergelijke kalender geeft je kind veel structuur en houvast. Per dag 

kun je dan ’s ochtends uitleggen en eventueel op papier zetten hoe die 
dag eruit zal zien. Wanneer kan hij je helpen, wanneer gaat hij mee 

ergens naar toe, wanneer gaat hij lekker zelf spelen, enz. 
 

• Wat te doen met uitnodigingen, die je liever af zou slaan? Misschien zijn er 

uitnodigingen bij, waar je tegenop ziet of bezoek bij jou thuis waar je over 
twijfelt. Vraag je zelf af of je dit echt wilt doen. Is je antwoord nee, doe 

het dan niet. Is het antwoord ja, bedenk dan hoe je het zo prettig mogelijk 
kunt maken voor jou en de andere gezinsleden. 

• Tenslotte: hoe relaxter je kind is, hoe beter voor jou/jullie. Zorg dat je 

voldoende energie en aandacht kunt hebben voor je kind. Kijk nog eens 

kritisch naar jullie plannen voor de vakantie. Kan je kind hier goed mee 

dealen, denk je? Nee? Doe het dan niet!  

Bron: www.ontspannenopvoeden.nl   

 
 

EXTRA INFO 

 

Recent hebben een aantal ouderraadsleden afscheid 
genomen van de ouderraad. Het team van SBO 
Diekmaat krijgt al vele jaren ondersteuning bij de 

organisatie van allerlei activiteiten en festiviteiten voor 
onze leerlingen door een betrokken en gemotiveerde 

ouderraad.  

De ouderraad van SBO Diekmaat en Da Vinci is op zoek naar 
ouder(s)/verzorger(s), die het leuk lijkt om de ouderraad te komen versterken.  
Wanneer u belangstelling heeft of nog meer informatie zou willen over het werk 
van de ouderraad dan kunt u contact opnemen met de administratie van school.  
 

  

 

http://www.ontspannenopvoeden.nl/

