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VOORAF 

 

De komende weken wordt u als ouder(s)/verzorger(s) door ons uitgenodigd om 
de voortgang van uw kind op school te bespreken. We doen dit naar aanleiding 
van het rapport en ook van de evaluatie van het Ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP). Kent u dit verslag nog? Als dit niet zo is of nieuw voor u is, vertellen we u 
daar graag meer over. Op deze manier willen u op de hoogte houden van de 

ontwikkeling van uw kind. Dan gaat het om het leren op school, maar ook over 
de werkhouding en taakaanpak van uw kind en over hoe uw kind zich sociaal (in 
omgang met anderen) en emotioneel (hoe gaat uw kind met emoties 

om) ontwikkelt. In het plan, het OPP, hebben we een verwachting uitgesproken, 
streefdoelen opgesteld. Tijdens dit rapportgesprek praten we met u 

over: Ontwikkelt uw kind zich volgens dit plan? Wat is er nodig om uw kind zich 
binnen zijn/haar eigen  mogelijkheden verder te laten ontwikkelen? Kunnen we 
zo door gaan of moeten we iets aanpassen (bijvoorbeeld de lesstof makkelijker 

of juist moeilijker maken of ondersteuning inschakelen van een logopedist, ergo- 
of fysiotherapeut)?     
We willen ook graag horen wat uw beeld is; hoe vindt u dat het gaat met uw 
kind? Hoe vindt uw zoon of dochter het op school? en dat soort vragen. Veel 
kinderen ontwikkelen zich volgens 'het plan'. Ook dan vinden we het fijn elkaar 

te ontmoeten en dit met elkaar te delen. Soms is er aanleiding om elkaar een 
keer extra te spreken of schuift er een collega aan bij het gesprek, bijvoorbeeld 

de orthopedagoog of intern begeleider. Dat komt ook regelmatig voor bij de 
gesprekken in februari en dat doen wij om met elkaar zo veel mogelijk informatie 
te verzamelen om uw kind beter te kunnen helpen. Met elkaar komen we immers 

vaak nog verder en daardoor kunnen we nog beter zorgen voor onderwijs op 
maat, voor 'onze' kinderen! 
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AGENDA      

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

7 februari  De leerlingen van groep 3 

en 4 krijgen hun rapport 

mee naar huis  

  

8 februari De leerlingen van groep 5 

t/m groep 8 krijgen hun 

rapport mee naar huis. 

Leerlingen van groep 3 en 

4 hebben een lesvrije dag 

i.v.m. een studiedag van 

juf Kristi/Dagmar en juf 

Jeanine/Lisanne. 

  

 

De hele dag. 

11, 12 en/of 

13 februari  

20-minutengesprekken 

voor 

ouder(s)/verzorger(s)van 

alle leerlingen 

In de groep van 

uw kind. 

Uitnodigingen 

zijn 

meegegeven. U 

krijgt een 

bevestiging van 

de afspraak. 

14 februari Theatervoorstelling voor 

de leerlingen van groep 

1-2 en groep 3 

In het 

speelleerlokaal 

van onze school 

In de ochtend. 

25 februari 

t/m 1 maart 

Voorjaarsvakantie voor 

alle leerlingen en 

leerkrachten van de 

school. 

  

9 maart Klussendag! In en rondom 

de school. 

Vanaf 8.30 uur 

tot 12.30 uur. 

Nadere info 

volgt. 

 

ORGANISATIE 

 
• Juf Jojanneke gaat onze school verlaten. 

 
Zij heeft per 1 februari een baan geaccepteerd op het ROC Twente.  
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Door het vertrek van juf Jojanneke Krakers en de langdurige afwezigheid 

van juf Angelique Hogemans is er het een en ander gewijzigd in de 
bezetting van een aantal groepen. Hieronder de bezetting voor de 

groepen waar een wijziging heeft plaatsgevonden. 
o Groep 6: maandag t/m donderdag juf Mirjam en op vrijdag juf Petra 
o Groep 7: maandag en dinsdag juf Lisanne en woensdag t/m vrijdag  

juf Jacqueline 
o Groep 7-8a: maandag en dinsdag juf Janneke en woensdag t/m 

vrijdag juf Linda 
o Groep 7-8b: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag meneer Johan 

en op donderdag juf Janneke 

 
In groep 3 zal juf Lisanne “verhuizen” van de maandag en dinsdag naar 

donderdag en vrijdag als ondersteunende leerkracht. Op de maandag en 
dinsdag is er ondersteuning van een stagiaire.  
 

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in midden- en 
bovenbouwgroepen zijn door middel van een brief geïnformeerd over de 

veranderingen. 
 

• In de media heeft u waarschijnlijk gehoord of gelezen dat vrijdag 15 
maart is uitgeroepen tot een landelijke stakingsdag voor het gehele 
onderwijs, van primair onderwijs t/m de universiteiten. 

De leerlingen en studenten zullen deze dag op veel scholen en opleidingen 
lesvrij hebben. Onze leerlingen hadden deze dag al lesvrij vanwege 

een teamdag. Voor hen verandert er dus niets. 
 

 

• Op zaterdagochtend 9 maart wordt door de ouderraad en het team de 
jaarlijkse klussendag georganiseerd.  

U heeft de informatiebrief over de klussendag ontvangen en wordt 
gevraagd om een ochtend, van 8.30 tot 12.30 uur mee te komen helpen 
een groot aantal klussen te klaren. We hopen dat een grote groep 

ouder(s)/verzorger(s) wil meehelpen en het opgavestrookje gaat 
invullen. Dat allemaal in het belang van onze leerlingen.  

Ons motto die ochtend:  
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UIT DE GROEPEN 

 
• De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben 28 januari een opgavebrief 

ontvangen voor de vrije tijdsactiviteiten na schooltijd die op donderdag na 

schooltijd worden georganiseerd in samenwerking met Beweegwijs.  
Opgeven kan nog tot en met 7 februari! Nog nooit meegespeeld? Het is de 

zeker de moeite waard om eens een keer een periode van 8 weken mee te 
doen! 
 

• In de kleutergroep is Omar A. gestart op maandag 21 januari. De kinderen 
en de juffen gaan ervoor zorgen dat Omar zich snel thuis voelt in de 
groep. 

 
• Onze sport- en spelcoach, meneer Robin ter 

Maat van Beweegwijs, is op 16 januari jl. de trotse 
vader geworden van Skip.  
 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 
  

• De drie basiswaarden op SBO Diekmaat 

 
In het begin van het PBS-traject heeft de school gekozen voor een drietal 

basiswaarden. Deze drie waarden vinden we heel belangrijk om aan de 
kinderen mee te geven. We hebben gekozen voor Veiligheid, Respect en 
Verantwoordelijkheid.  

Elk kind moet zich veilig kunnen voelen op school, dat is immers de basis 
waardoor een kind kan gaan leren. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat 

kinderen op een respectvolle manier met anderen omgaan, en leren dat 
iedereen anders is en ertoe doet!  Om te leren dat je ook zelf iets kunt 
doen aan een nette school of een fijne sfeer, bespreken we regelmatig op 

welke manier kinderen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het een of 
ander.  

We hebben deze drie basiswaarden op verschillende plekken in de school 
gevisualiseerd: 

 
 

 
 
 

 
Deze poppetjes zijn door de hele school hetzelfde en herkenbaar voor 

kinderen.  



5 
 

We leren op school actief gedragsverwachtingen aan. Dit houdt in, dat we 

gewenst gedrag oefenen. We gaan dus de gang op om te oefenen hoe we 
over de gang lopen, alleen of met een groepje.  

We proberen de gedragsverwachting ook altijd te koppelen aan een 
basiswaarde. Bijvoorbeeld: ik loop rustig in de gang, want dat is veilig 
gedrag.  

Of: ik hang mijn kleren in de kleedkamer aan de haak, zodat mijn spullen 
niet kwijtraken. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor.  

Kinderen leren hierdoor waarom bepaald gedrag belangrijk is. 

 
 

 

EXTRA INFO 

 

• In een vorige Diekpraat hebben we aandacht geschonken aan lezen en 
voorlezen. Als we het over lezen en boeken hebben, dan denken we snel 
aan de bibliotheek. In onze regio is er sinds november meer te doen dan 

boeken lenen. In de bibliotheek Ruurlo en Eibergen is na een succesvolle 
pilot, gestart met “BIEBLAB” waar kinderen kennis kunnen maken met 

allerlei 21ste -eeuwse vaardigheden. In samenwerking met Muziek & 
Kunstwijs worden er vanaf januari diverse activiteiten gehouden. 

Nieuwsgierig geworden? Lees dan onderstaand artikel. 
 

 

BIEBlab Ruurlo krijgt vervolg als 
BIEBlab Kunstwijs 
ma 24 dec 2018, 12:17  

RUURLO - De in november zo succesvol gestarte 
pilot BIEBlab (waarbij kinderen kennis konden 
maken met allerlei 21ste-eeuwse vaardigheden) 

krijgt een vervolg. In samenwerking met 'Muziek & 
Kunstwijs' worden er vanaf januari diverse 

activiteiten georganiseerd onder de noemer BIEBlab 
Kunstwijs. De eerste keer (2 januari, 15.00-17.30 
uur) staat in het teken van 21ste -eeuwse 

vaardigheden. 
 

In de Bibliotheek Eibergen is sinds de afgelopen zomer het BIEBlab omgedoopt in 
BIEBlab Kunstwijs. In 'Muziek & Kunstwijs' werd een prima partner gevonden. 

Het afgelopen halve jaar draaide in deze vestiging een prachtig gecombineerd 
maandelijks programma. Dat wordt nu in Eibergen én Ruurlo uitgebreid naar 
twee keer per maand. De ene keer draagt Muziek & Kunstwijs zorg voor de 

uitvoering, de andere keer de Bibliotheek. 
"We zijn blij met zo'n fijne samenwerkingspartner, die een uitgebreid netwerk 

heeft", aldus manager dienstverlening Lynn Karsijns. 'Muziek en Kunstwijs' 
organiseert bijvoorbeeld activiteiten als Stopmotionfilmpjes maken, Bewegend 
Blikje Bouwen en Fotografie. "En naast deze activiteiten kunnen kinderen ook 
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kennismaken met robotica, virtual reality, 3D printen of programmeren", aldus 

Karsijns. 
 

Kijk naar het activiteitenoverzicht van BIEBlab Kunstwijs op de site van 
Bibliotheek Oost-Achterhoek 

 


