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VOORAF 

 

We wensen alle ouder(s)/verzorger(s) en hun 
kinderen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar  
 

We gaan er van uit dat de meesten weer fris en 
fruitig willen starten aan de tweede helft van het schooljaar in een gebouw dat 

aan de binnenkant een likje verf heeft gekregen. Dat geeft nieuwe energie!  
De vakantie heeft een weekje langer geduurd dan we gewend zijn. Hopelijk heeft 
dat er mede voor gezorgd dat we alle kinderen kunnen verwelkomen op school. 

Hoe fijn is het elkaar opnieuw te ontmoeten!   
De komende weken gaan we meteen van start met toetsen, zodat leerkrachten 

de periode die volgt vanuit een nieuwe beginsituatie doelgericht met de leerstof 
verder kunnen. In de week van 7 t/m 11 februari worden de 20-
minutengesprekken gepland. De groepsleerkrachten zullen dan met de  

ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind.  
Dat we het “gewone” ritme kunnen oppakken geeft rust, zowel voor kinderen als 

ook voor u als ouder/verzorger en ons als team.  
Vanuit rust zijn we het best in staat om nog meer van onze 
kinderen te genieten en kunnen we royaal complimenten 

uitdelen. Misschien kunt u de informatie van het PBS-
gedragsteam daarbij gebruiken.  

In enkele groepen staan veranderingen op stapel. Er is dus voldoende leesstof bij 
de start van dit nieuwe jaar! 
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AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

20 januari Controle 

kriebelteam 

  

24 januari Lesvrije dag voor de 

leerlingen van de 

groepen 3, 4a en 4b. 

 De hele dag 

25 januari Lesvrije dag voor 

alle leerlingen i.v.m. 

een studiedag voor 

het team 

 De hele dag 

 

ORGANISATIE 

 
• Na de kerstvakantie is de leerkrachtbezetting voor enkele groepen 

gewijzigd: 
o In groep 5 gaat juf Jacqueline Huethorst de 2e helft van het 

schooljaar 4 dagen per week werken. Dat zijn alle dagen van de 

week met uitzondering van de woensdag, dan werkt juf Mirjam van 
de Schepop.  

o In groep 6a-7a zal gaat Charlaine Dollekamp, een nieuwe collega 
op SBO Diekmaat, haar werkzaamheden na het 
zwangerschapsverlof oppakken. Juf Charlaine geeft les op maandag, 

dinsdag en woensdag. Zij heeft de afgelopen jaren  
ervaring opgedaan in het Speciaal (Basis) Onderwijs. Juf Kristi 

Hulscher, de eerste helft van het schooljaar de leerkracht van groep 
5, is de juf op donderdag en vrijdag.  

  

In augustus 2020 is de kleutergroep gestart 
met 9 leerlingen. In de eerste helft van het 

schooljaar zijn 4 kleuters ingestroomd en in 
januari zullen nog zeker 2 nieuwe leerlingen 
(mogelijk 3 of 4) gaan starten op SBO Diekmaat. 

Dat betekent dat de groep op dat moment 15 
(misschien wel 17) kleuters telt. Daarbij het is 

niet ondenkbaar dat de komende maanden nog 
een aantal leerlingen zullen 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 groep 1-2 te splitsen in 2 groepen. 
De komende weken wordt overleg gevoerd over een praktische uitwerking, 

zoals de leerkrachtbezetting van de groepen, de inzet van de 

onderwijsassistent en de beschikbare ruimte. Zodra er meer duidelijkheid 

is worden de betrokken ouder(s)/verzorger(s) per brief of tijdens het 

(vervroegd) 20-minutengesprek geïnformeerd.  

 

Nieuws uit de 

kleutergroep 
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• Met enige regelmaat stellen ouder(s)/verzorger(s) af 
vragen over het huiswerkbeleid voor kinderen die in 

thuis zijn in quarantaine. Hieronder leest u de 
schoolbrede afspraak bestemd voor leerlingen, 
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. 

 
“Huiswerkbeleid en Online-les’ bij afwezigheid vanwege COVID-

19”.  
 
In principe krijgen leerlingen huiswerk voor de  periode dat ze in 

quarantaine moeten blijven. Daarbij kunt u denken aan: 
• digitaal oefenen (suggesties en inlogcodes worden aan de ouder(s)/ 

verzorger(s) doorgeven; 
• dagelijks lezen; 
• de leerkracht zorgt voor werkbladen/werkboeken.  

 
Er wordt geen online of hybride onderwijs verzorgd bij afwezigheid van 

een enkele leerling. Op het moment dat een hele groep in quarantaine 
gaat/is, krijgen de leerlingen online les vanaf de tweede schooldag in 

quarantaine. 
 

 
• De schilders zijn in de kerstvakantie aan 

het werk geweest in de school. Alle muren 
in de lokalen hebben een schilderbeurt 
gehad. De kozijnen en de deuren hebben 

een nieuwe verflaag gekregen. Het 
resultaat mag er zijn! De school ziet er 

weer fris en netjes uit.  
 
 

UIT DE GROEPEN 

 

• De komende weken maken de leerlingen een aantal toetsen (CITO) in de 
groep of individueel met de leerkracht. Met de verkregen informatie weten 
de leerkrachten nog beter wat de leerlingen al kunnen en wat er nog extra 

moet worden geoefend.  
 

Op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 februari zijn de 20-
minutengesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) gepland.  
Eind januari ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor de 

gesprekken via Parro. Mogelijk zijn de gesprekken online i.v.m. de 
geldende Covid-maatregelen!  

 
 
Noteert u deze data alvast in uw agenda? 
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• In de bovenbouw vindt een pilot plaats met het voorleesprogramma 

Google Translate voor leerlingen met dyslexie. Op een oude 
smartphone wordt de app geïnstalleerd en leerlingen kunnen vervolgens 

stukken tekst selecteren en laten voorlezen. Deze app lijkt erg 
gebruiksvriendelijk en dat is de reden dat SBO Diekmaat deze pilot wil 
uitbreiden. Hiervoor zijn oude, nog werkende smartphones nodig 

(zonder simkaart).  
Mocht u thuis nog een oude telefoon met oplader hebben, die u niet meer 

gebruikt, dan is die op school goed bruikbaar en zijn de leerlingen in de 

bovenbouw daar heel blij mee. 😉.  U 

mag het toestel, mét oplader,  meegeven naar 
school en afgeven aan de groepsleerkracht.  

Alvast bedankt voor de medewerking namens de 
leerlingen en leerkrachten van de 

bovenbouw.  
 

 

• Donderdag 20 januari komt het kriebelteam (een groepje ouders dat 
de haren van de leerlingen komt controleren op luizen/neten) op school. 
Wilt u ervoor zorgen dat de haren op die dag gemakkelijke controleerbaar 

zijn? 

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 

In december hebben we informatie gegeven over het geven van 
complimenten. Misschien hebt u hierdoor in de vakantie stilgestaan bij 
het geven van een compliment. Of misschien heeft u wel gemerkt dat het 

soms ook wel lastig is om positieve dingen te blijven zien. Dat kennen we 
allemaal. Er wordt in deze periode veel van onze flexibiliteit gevraagd. We 
zijn wat vaker allemaal samen thuis, en dat kan heel gezellig zijn, maar 

misschien ervaart u het ook wel eens als stressvol. Juist dan kunnen 
complimentjes even lucht geven. In de vorige Diekpraat heeft u hierover al 

kunnen lezen, en hieronder vindt u nog een idee om uw kind op een 
andere manier te “betrappen” op goed gedrag. 

Een sterk compliment is: 

o Concreet (“Lief dat je zus ook met je pop mag spelen!”); 

o Positief geformuleerd (“Wat heb je je kamer netjes 
opgeruimd!”); 

o Gericht op kleine stapjes (“Wat fijn dat je meteen je tablet 

opruimde toen ik dat vroeg!”); 
o Onvoorwaardelijk (“Je hebt op tijd hulp gevraagd, goed gedaan!”) 

Welk effect heeft het op uw kind als u een kaartje uitdeelt? En op uzelf? 

Het is namelijk niet alleen leuk om een compliment te krijgen, maar ook 
om er één te geven ! 

Veel uitdeelplezier! 
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Ik zie dat je na het spelen jouw 
speelgoed hebt opgeruimd. 

Ik vind je superlief 

Topper! 

Supergoed dat je vandaag je kleren 
hebt aangedaan! 

 

Dank je wel dat je me hielp 

met …………… 

Dat helpt me enorm! 
 

Je hebt goed geoefend met  

……………………………………………. 
Ik vind je een kanjer! 

Fijn dat je meteen naar me luisterde, 
toen ik het vroeg! 

Toen ik je vroeg om …………… 
Deed je dat meteen. 

Heel fijn, dank je wel! 

Een compliment voor jou, omdat 

 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

 

 

Wat is jouw kamer netjes opgeruimd. 

Het is hier heel gezellig. 

 
 

EXTRA INFO 

 

 

 

Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als vóór de 
verlengde kerstvakantie.  

Het gaat om de volgende regels: 

• Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en 
zich laten testen bij de GGD. 

• Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen 

contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden.  
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en medewerkers dragen 

mondkapjes in de gang. 
• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in 

de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, 

zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief 
is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich 

testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of 
leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook 
voor gevaccineerden. 

• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat 
betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren 

waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed 
geventileerd en vergaderingen zijn online. 

 


