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VOORAF 

 

Bijna zou de laatste Diekpraat van dit kalenderjaar gevuld kunnen worden met 
de tekst van december 2020! Ook dit jaar is Corona het hoofdthema. 

 
Toch gaan we dat niet doen! We hebben veel geleerd en dat is na afgelopen 

vrijdag duidelijk zichtbaar! “Flexibiliteit” is het kernwoord!  
 
 

 
 

 
 

 
 
Na de persconferentie is de directie meteen aan de slag gegaan met de nieuwe 

richtlijnen (of hadden ze hun voorwerk al klaar!). De vertaalslag naar de start op 
maandag 29 november is gemaakt in het weekend; ouder(s)/verzorger(s) weten 

vóór maandag wat hen en hun kinderen te wachten staat! “Voorspelbaarheid” is 
belangrijk voor de kinderen.  
Het nieuwe pleinrooster is bekend (buitenspelen met de eigen groep), de 

mondkapjes liggen klaar, de klassen zijn gevuld met leerkrachten en kinderen. 
Dat is waar we allemaal heel blij mee zijn.  

Bij het verzenden van deze Diekpraat weten we nog niet of het zo zal of kan 
blijven. Wel kunt u ervan uitgaan dat online-onderwijs “op de plank ligt”. De 
leerkrachten en leerlingen van Da Vinci-Berkelland hebben dat afgelopen week al 

bewezen.  
Nu moeten we nog nadrukkelijker allemaal de basisregels handhaven, maar ook 

dat laten de leerlingen zien: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog! 
Ook vertrouwen we op steun van ouder(s)/verzorger(s) bij het nakomen van 
afspraken over wel of niet naar school gaan van een zoon of dochter; een 

snottebel mag echt niet meer! 
Kortom: met elkaar - kinderen, hun ouder(s)/verzorger(s) en team SBO 

Diekmaat en Da Vinci Berkelland - zetten er de schouders weer onder! 
Dán kunnen we elkaar over een paar weken een fijne  
kerstvakantie te wensen. 
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

3 december  Sint en Pieten 

bezoeken de 

onderbouw. 

 

Leerlingen uit de 

midden- en 

bovenbouw gaan aan 

de slag met de 

surprises. 

In het 

speellokaal. 

 

In de eigen 

groep. 

De ochtend. De leerlingen 

van de onderbouw 

worden om 12.15 uur 

opgehaald. 

De hele dag. 

22 december  Kerstviering    Over de concrete 

invulling wordt u na de 

persconferentie van 14 

december geïnformeerd. 

Kerstvakantie  

maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 

 De school begint weer op maandag 10 januari. 

 

ORGANISATIE 

 
Het sinterklaasfeest wordt dit jaar op dezelfde manier gevierd als 
afgelopen jaar. Sint brengt met zijn pieten een bezoek aan SBO 

Diekmaat in het speellokaal. De kinderen van de groepen 1 tot en 
met 4 gaan om de beurt bij hem op bezoek. De andere groepen 

vieren het feest in hun eigen lokaal. 
Op deze dag zijn de leerlingen van de groepen 1-2,  3 en 4 om 
12.15 uur vrij. De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen wordt 

gevraagd zelf hun kind te komen ophalen en de taxichauffeur 

hierover te informeren. Alvast dank hiervoor! 

 

• De kerstvakantie begint op vrijdag 24 december om 12.15 uur.  

De vervoerders zijn hierover door de school geïnformeerd.  
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• Juf Janine (leerkracht van groep 1-2 en zorgcoördinator groep 

1-2 en Da Vinci Berkelland) heeft haar werkzaamheden 
opgepakt na een afwezigheid van enkele weken vanwege privé 

omstandigheden. Heel fijn dat ze er weer is!  

UIT DE GROEPEN 

 

• Vorige week maandag, 22 november heeft u via Parro een 
informatiebrief ontvangen over de organisatie van de kerstviering. 

De exacte invulling van de activiteiten rondom het 
Kerstfeest zijn op dit moment nog onduidelijk. U wordt 
hierover geïnformeerd  na de eerstvolgende 

persconferentie op 14 december! 
 

Eén ding is zeker: maandag 5 december staat de 
kerstboom in alle lokalen!  

Het versieren kan beginnen! 
 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 
Complimenten geven! 

 
Op SBO Diekmaat is het een schoolafspraak, om 4 

complimenten tegenover 1 correctie te geven. 
Jonge kinderen reageren meestal heel goed op 
complimenten, op welke manier je ze ook geeft. Oudere 

kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze 
raken dan geïrriteerd of schamen zich zelfs een beetje. 

Ze vinden het vaak prettiger als complimenten “privé” 
gegeven worden, zodat niet iedereen het hoort. Ook een high-five (boks) 
of ander positief teken waarderen zij!  

 
Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je 

het risico dat het minder effect gaat hebben. Gebruik dus naast “gewone”  
complimenten ook andere soorten complimenten, bijvoorbeeld:  

• Leg eens complimentenkaartje of briefje op het kussen of stop het 

in de jaszak van je kind.  
• Geef een “roddel-compliment”. Vertel aan iemand anders 

(bijvoorbeeld via de telefoon) wat je kind zo goed heeft gedaan, doe 
net alsof hij/zij het niet mag horen.  

• Geef een “vraag-compliment”. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit 

zo goed te doen. “Hoe is het je gelukt om zo goed te spelen? Wat 
deed je precies?’’  

• Geef een “probeer-compliment”. Als je kind het nog niet  
helemaal goed heeft gedaan, maar het wel duidelijk goed probeerde 
te doen; “Ik zag dat je je best deed om stil te zitten bij het eten. Ik 

weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor’’.  
 



4 
 

 

Als kinderen vaak een compliment krijgen …. 
• wordt het duidelijk voor ze welk gedrag ze wel en welk gedrag ze 

niet moeten laten zien. Dat geeft een veilig gevoel.  
• slapen ze ‘s nachts beter, omdat ze zich veilig voelen.  
• hoeven ze geen andere manieren uit te proberen om aandacht van 

je te krijgen.  
• krijgen ze een positieve band met jou.  

• willen ze graag nieuwe dingen leren.  
• krijg je zelf een positief gevoel. 

 

Elk kind doet wel eens iets dat niet mag. Daar mag je als ouder zeker wat 
van zeggen. Kinderen vragen om duidelijke regels en grenzen. Maar het 

moet voor kinderen ook duidelijk zijn wanneer ze iets goed doen. Als een 
kind helpt bij het opruimen dan werkt een compliment om nog vaker een 
handje te helpen. Maar een compliment doet meer! Het geeft een kind 

zelfvertrouwen.  
Daardoor “groeit” het kind in zijn ontwikkeling.  

 

EXTRA INFO 

 
Zelftesten 
 

In de informatiebrief die zondag jl. naar u is verzonden heeft u kunnen 
lezen dat in de nieuwe COVID-19 maatregelen het advies is gegeven door 

het OMT dat de leerlingen vanaf groep 6 en de medewerkers van de school 
thuis tweemaal per week preventief een zelftest afnemen (ook als deze 
personen gevaccineerd of genezen zijn).  

 
SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft op dit moment voldoende 

zelftesten op voorraad. Iedere leerling vanaf groep 6 ontvangt tot de 
kerstvakantie wekelijks op woensdag 2 gratis zelftesten. Deze 
eerste week zal dit op donderdag zijn om u de gelegenheid te geven 

deze informatie eerst te lezen.  
 

Het is praktisch om de zelftest bijvoorbeeld op maandag en donderdag af 
te nemen.  
Nogmaals, het is een advies en geen verplichting om de zelftesten af te 

nemen. Mocht u geen prijs stellen op de gratis zelftesten dan kunt u dit 
kenbaar maken bij de administratie door een mail te sturen naar 

(info@sbodiekmaat.nl). 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie via 

bovenstaande mailadres. 
 

mailto:info@sbodiekmaat.nl

