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VOORAF 

 

De afgelopen dagen hebben heel veel scholen op een eigen wijze inhoud gegeven 
aan de staking. De leerkrachten van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland 
hebben de handen uit de mouwen gestoken in verzorgingshuizen. Ook in de zorg 

zijn extra handen van harte welkom. 
Uiteraard moeten we afwachten of onze actie het onderwijs iets oplevert. Maar 

vooralsnog blijven we positief! 
Een woord van dank aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
van onze leerlingen, die begrip getoond hebben voor 

onze deelname aan deze landelijke stakingsdagen. 
 

 
 
Onze bijdrage aan het verbeteren van het milieu, afvalscheiding en 

afvalbeperking, krijgt veel aandacht; in enkele groepen in het bijzonder. U kunt 
het lezen in deze Diekpraat en ons helpen bij de ondersteuning van dit initiatief.  

 
Ook dit keer weer een aardig artikel van het PBS-gedragsteam, waarin we 
kunnen lezen wat onze rol als leerkracht en ouder/verzorger kan zijn bij het 

vergroten van zelfvertrouwen van kinderen. 

 

AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

7 februari Leerlingen krijgen 

hun rapport,  

groep 3 en 4 op 

donderdag 6 

februari 

  

7 februari Leerlingen van 

groep 3 en 4 hebben 

een lesvrije dag (zie 

schoolgids 2019-

2020 

 De hele dag 
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10, 11 en/of 

12 februari 

20-

minutengesprekken 

Met de 

leerkracht in 

de groep van 

uw kind 

Op afspraak; u heeft 

uw voorkeur kunnen 

aangeven. 

12 en 13 

februari 

Schaatsen  Kunstijsbaan 

Marveld te 

Groenlo 

Wisselende tijden; u 

leest er meer over in 

deze Diekpraat 

18 februari Schrijven Fred Diks 

bezoekt SBO 

Diekmaat 

In de groepen 

5 t/m 8 

Volgens rooster 

18 februari Tweede 

ontruimingsoefening 

 Tijd nog nader te 

bepalen 

20 februari Bezoek aan het 

Rijksmuseum door 

de groepen 6/7a, 

6/7b en 7/8a 

In Amsterdam Nadere info volgt 

24 februari t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie. 
We starten weer op maandag 2 maart. 

 

 

ORGANISATIE 

 
• Een nieuwe benaming voor dezelfde functie. 

Vanaf nu zal de naam “intern begeleider” worden gewijzigd in 
“zorgcoördinator”. Deze ‘naamswijziging’ is een afspraak op landelijk 
niveau. Voor SBO Diekmaat zijn 3 zorgcoördinatoren werkzaam: juf Janine 

Overkamp (groepen 0-1, 2 en 3), Juf Ineke Voortman (groepen 4, 5, 6a-
7a) en juf Regina Holterman (groepen 6b-7b, 7a-8a, 7b-8b en 7c-8c). 

 
 

• Fred Diks, schrijver van kinderboekenserie “Koen Kampioen”, komt 
dinsdag 18 februari bij ons op school.  
Hij zal aan de groepen 5 tot en met 8  
vertellen hoe een verhaal een boek wordt,  

hoe de Koen Kampioen verhalen zijn ontstaan  
en hij zingt liedjes uit “de Koen Kampioen - show”.  
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• De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontvangen 10 februari een 

informatiebrief over de vrije-tijdsactiviteiten die in samenwerking 
met Beweegwijs iedere donderdag na schooltijd worden georganiseerd. 

Leerlingen die belangstelling hebben om deel te nemen kunnen zich door 
middel van het inleveren van de opgavestrook aanmelden voor de 3e 
periode die loopt van donderdag 20 februari tot en met 16 april. 

 

UIT DE GROEPEN 

 
• SBO Diekmaat en MaxX-onderwijs gaan samenwerken. 

De komende maanden kunnen de leerlingen van groep 7a-8a gedurende 

een aantal weken les krijgen in het technieklokaal van MaxX. Het is de 
bedoeling dat gedurende 2 periodes van 7 weken leerlingen werken aan 

één praktijkvak. Hierbij valt te denken aan houtbewerking, 
metaalbewerking, verzorging of administratief.  

Voor de leerlingen een prachtige kans om in aanraking te komen en 
ervaring op te doen met de praktijkvakken. De leerlingen krijgen de 
lessen van een collega van MaxX. De leerkracht van groep 7a-8a, juf 

Linda, gaat mee als begeleider van de leerlingen. 
 

Na de voorjaarsvakantie starten de jaarlijkse 
cultuurweken met als  thema: “De magie van 
de fantasie”.  

De kinderen verdiepen zich per twee groepen in 
een bekend kunstenaar zoals Van Gogh, Matisse, 

Picasso, Miro, Warhol, Haring, Mondriaan en 
Kandinsky. Ze maken kennis met de schilderstijl, 
op school en gaan een kunstwerk maken in de stijl 

van de kunstenaar. Dit alles onder leiding van de 
leerkracht én een echte kunstenaar tijdens een 

workshop. 
Ieder kind krijgt een eigen online museum, uiteraard met een echte 
museumshop. Hierin kan het kunstwerk van een kind op allerlei leuke 

spulletjes worden besteld: een koffiemok, muismat, tas enz. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar op vrijwillige basis gebruik van maken. 

 
Als afsluiting van het project kunnen alle kunststukken bewonderd worden 
tijdens de EXPOSITIE in de centrale hal. Details hierover hoort u in een 

later stadium; u bent in ieder geval bij deze van harte uitgenodigd om de 
kunststukken van uw kind te komen bewonderen. 
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• Op woensdag 12 en donderdag 13 februari gaan alle groepen, 

volgens rooster, schaatsen op kunstijsbaan Marveld te Groenlo. Er 
zijn schaatsen  te leen op de baan, maar de voorraad is beperkt. Het zou 

fijn zijn als kinderen hun eigen schaatsen meenemen, 
als ze die hebben. Misschien is lenen bij familie of 
buren ook een optie. Nadere info volgt nog. 

Om het vervoer te geregeld te krijgen zullen we een 
beroep op ouders doen. U hoort er meer van via de 

leerkracht van uw kind.  
 
 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 

 
 

Zelfvertrouwen bij kinderen 
 

Een vraag van veel ouders is: “Hoe kan ik zorgen dat mijn kind meer 
zelfvertrouwen krijgt?” Zelfvertrouwen wordt als een belangrijke eigenschap 
of kwaliteit van een kind gezien. En terecht, we hebben toch allemaal het 

idee, dat een kind met veel zelftrouwen het leven makkelijker tegemoet kan 
treden. 

 
Maar wat is dat eigenlijk, zelfvertrouwen? Letterlijk betekent het: vertrouwen 
op je zelf, vertrouwen in je zelf.  Vaak wordt bedoeld: vertrouwen, dat je iets 

kunt, als tegenpool van faalangst. Maar is het niet veel meer? Vertrouwen, 
dat je het leven aankunt. En zelfs: vertrouwen dat je goed bent zoals je bent. 

Misschien wel belangrijker, want dan is het ook niet erg als dingen mislukken, 
als je iets niet kunt. Dat geeft pas stevigheid en veerkracht! 

Uiteindelijk is zelfvertrouwen misschien ook wel vertrouwen in het leven. Dat 
het leven je geeft wat je nodig hebt, dat je het leven kunt nemen zoals het 
komt… 

 
Wat is nodig voor een kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen? In de eerste 

plaats het vertrouwen van ouders!  
 

Daarnaast zijn er een aantal concrete tips te geven, die het zelfvertrouwen 

van een kind stimuleren: 
 

• Geef een kind de ruimte  om de dingen op zijn of haar eigen manier te 
doen, zijn eigen fouten te maken, haar eigen ontdekkingen te doen. Dat 
vergroot de autonomie van een kind. Het betekent dus ook, 

dat een kind gestimuleerd wordt om zijn eigen oplossingen 
te vinden.  

We zijn snel geneigd adviezen te geven: “doe het maar zo” 
of “zou je niet….”.  Een alternatief kan zijn: “Vind je het 
goed dat ik je help?” of “Mag ik je een tip geven?” Een kind 

laten ervaren dat het zonder hulp een oplossing kan vinden 
kan door de vraag: “Heb je zelf een idee?” of “Waar of hoe zou je een 

antwoord kunnen vinden?” 
 

• Durf het enthousiasme van het kind te delen. Ouders willen hun kind 

beschermen tegen teleurstellingen door te zeggen er rekening mee te 
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houden dat het ook mis kan gaan. Juist door hen hun eigen ervaringen te 

gunnen, kunnen ze vertrouwen in zichzelf en in het leven ontwikkelen.  
 

• Ook al kan het kind het nu nog niet, laat merken erop te vertrouwen dat 
het wel komt. “Op een dag kun jij dat ook. Het komt wel, als jij er aan toe 
bent”. Gebruik het woord nog: “Het lukt nog niet”. Dat biedt perspectief 

voor de toekomst. 
 

• Om het vertrouwen te ontwikkelen dat je goed bent zoals je bent, heeft 
ieder mens erkenning nodig. Ook het kind wil gezien en gehoord worden. 
Daarom is het zo belangrijk goed naar een kind te luisteren en dat zó 

terug te geven, dat het zich ook daadwerkelijk gehoord voelt. Dan weet 
het kind dat het er toe doet”. 

 
Bron: www.ontspannenopvoeden.nl/opvoedtips 

  
 

 

EXTRA INFO 

 
• De groepen 5 en 7/8a zijn bezig geweest met het project: 

"de PLASTIC SOEP". 

De leerlingen hebben ervaren hoeveel plastic ze gebruiken: 2 weken lang 
hebben ze bijgehouden wat ze zelf meenemen in hun broodtrommel aan 

“plastic” spullen. 
De conclusie is dat ze goed op weg zijn! De meeste leerlingen hebben 
geen drinkpakjes meer of plastic boterhamzakjes; er staan veel bekers en 

broodtrommels. Daar willen we natuurlijk met de hele school naartoe! 
Plastic is heel handig materiaal, en minder schadelijk als het hergebruikt 

wordt. 
Dat is de boodschap die onze school aan de leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) wil meegeven.  

 
De leerlingen hebben gezien dat uiteindelijk heel veel plastic in de zee 
komt. Vissen en vogels eten die kleine stukjes plastic en gaan er dood 

aan. De natuurramp in de Waddenzee, veroorzaakt door een omgeslagen  
containerschip ligt nog vers in ons geheugen: een strand en duinen 

bezaaid met plastic!!  
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De leerlingen hebben de handen uit de mouwen gestoken: met grijpers 

hebben ze heel veel zwerfafval opgeruimd rondom de school. Ze zijn 
geschrokken van de hoeveelheid.  

 
 

• In het verlengde hiervan gaan we als SBO Diekmaat met ingang van 

maandag 2 maart 2020 afval gescheiden inzamelen. Vele 
huishoudens zijn er al geruime tijd mee aan de slag. Dat is een goede 

zaak. Als school vinden we dat kinderen op jonge leeftijd moeten leren dat 
het belangrijk is om afval gescheiden in te zamelen. 

De school heeft op eigen initiatief afvalbakken 

aangeschaft en bekostigd.  
In ieder lokaal staat een aparte bak voor papier 

en een afvalcontainer waarin PDM (plastic, 
drinkkartons en blikken), groen en restafval 

wordt gescheiden.  
Batterijen en cartridges worden al apart 
ingezameld en aangeboden bij de 

afvalverwerker. 
 

 
 

We waarderen het enorm dat u ons en onze kinderen een handje helpt door geen 

drinkpakjes of plastic boterhamzakjes mee te geven! Gelukkig staan er al heel 
veel broodtrommels en bekers in de manden!! 

 


