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VOORAF 

 

U ontvangt vandaag alweer de laatste Diekpraat van dit schooljaar. Een 
Diekpraat met veel informatie over de komende periode. Door het aanhoudende 
warme weer lijkt het al zomer. U kunt lezen wat er allemaal te doen is tot aan de 

zomervakantie.  
De kinderen zetten op dit moment hun beste beentje voor tijdens de 

toetsperiode. Op sommige plekken start binnenkort de Avondvierdaagse. We 
gaan op schoolreis en de schoolverlaters op kamp. De rapporten met de daarbij 
horende oudergesprekken zullen gepland worden en we gaan afscheid nemen 

van de schoolverlaters. 
Veel leuke en soms ook spannende momenten.  

 
We adviseren u deze Diekpraat goed te lezen. Er staat 
veel belangrijke info in voor leerlingen en hun 

ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast kunt u ook nog 
“post” ontvangen, die betrekking heeft op de groep 

waarin uw kind zit via de leerkracht. 
 
 
 

 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

6 juni  “Bovenbouw-

feest”, (meester- 

en juffendag)  

In en rondom de 

school 

De hele dag 

12 juni Schoolreis groep 3-

4 en groep 4 

Erve Brooks: Blote 

voetenland en 

Avonturenpad 

De hele dag. Nadere 

info volgt 

14 juni Schoolreis groep 1 

en 2 

Megapret Lievelde De hele dag. 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd. 

19 juni Schoolreis groep 6- Avonturenpark De hele dag. Nadere 
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7 Hellendoorn info volgt. 

20 juni Opzetten tenten Leerkrachten en 

ouder(s)/verzorger(s) 

schoolverlaters 

Ochtend. Info bij 

ouder(s)/verzorger(s) 

bekend 

22 juni  Schoolreis groep 5 

en 6  

De Spelerij in Dieren De hele dag. 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd.  

22 juni Studiedag voor 

groep 3-4 en groep 

4.  

Lesvrije dag voor de 

leerlingen van deze 

groepen. De leerlingen 

van groep 1 en 2 gaan 

naar school 

De hele dag. 

25 juni Lesvrije dag voor 

alle leerlingen 

i.v.m. studiedag 

van de leerkrachten 

 De hele dag. 

26 en 27 

juni 

Kamp groep 8b Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd. 

27 en 28 

juni 

Kamp groep 8a Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd 

28 en 29 

juni 

Kamp groep 7-8 Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd 

29 juni Rapporten mee    

2, 3 

en/of 4 

juli 

20- 

minutengesprekken 

Ouder(s)/verzorger(s) 

en leerkracht(en)  

Op afspraak in 

overleg, uitnodiging 

volgt 

6 juli Meedraaimiddag Leerlingen maken 

kennis met nieuwe 

klasgenoten en 

leerkracht in de groep 

waar ze in augustus 

gaan starten 

Middag 

10 juli Schoonmaakavond 

in groep 1, groep 2 

en groep 2-4 

Leerkrachten en 

ouder(s)/verzorger(s) 

van verschillende 

groepen 

19.00 tot 20.30 uur 

Info volgt 

11 juli “Bouwfeest” groep 

3-4 en groep 4  

Nog niet bekend. Info volgt. 

12 juli Musical: uitvoering 

voor alle leerlingen 

van de school 

Van Gellicumzaal (Het 

Assink)  te Neede 

10.00– 11.30 uur. 

12 juli Afscheidsavond 

schoolverlaters 

voor genodigden 

Het Assink te Neede 

(Musical) en SBO 

Diekmaat 

19.00 - 22.30 uur 

13 juli Laatste schooldag Alle leerlingen van de 

school (behalve de 

schoolverlaters) 

De vakantie begint om 

12.20 uur 

 

 

ORGANISATIE 
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 In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids voor 
het schooljaar 2018-2019. De schoolgids zal per e-mail worden verstuurd. 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 staat op de website van 
onze school: www.sbodiekmaat.nl  

 

 Op vrijdag 29  juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. De 
ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters ontvangen de portfolio van hun kind 

tijdens het oudergesprek. Daarin kunt u de leerontwikkeling van het 
afgelopen half jaar lezen. Op 2, 3 en/of 4 juli wordt u uitgenodigd om het 

rapport te bespreken met de leerkracht van uw kind.  

Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. De gesprekken met 
de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de eindgroepen 

hebben in een eerder stadium plaatsgevonden. 
 
 

 Vrijdagmiddag 6 juli wordt de jaarlijkse “meedraaimiddag” 
georganiseerd. Deze middag komen de nieuwe leerlingen die in 

augustus starten op SBO Diekmaat naar onze school. Er wordt 
een middag les gegeven in groepen zoals deze in het nieuwe schooljaar zijn 
samengesteld. De leerlingen maken kennis met de leerkracht (bij enkele 

groepen gaat de leerkracht waarschijnlijk met de groep mee), hebben les in 
het nieuwe lokaal en maken kennis met nieuwe klasgenootjes. 

De schoolverlaters hebben deze middag vrij; verdere info hierover ontvangt u 
te zijner tijd van de groepsleerkracht. 
 

 Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één 

privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet persoonsgegevens 
(Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en 
uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor 

organisaties die met persoonsgegevens omgaan. Daar hebt u vast al veel 
over gelezen of gehoord. 

De stichting OPONOA heeft een Privacy-protocol opgesteld die in de GMR is 
besproken en vastgesteld. Het protocol ligt op school ter inzage.  
De scholen hebben de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens verstandig 

te gebruiken en te bewaren, de betrokken personen te beschermen tegen 
misbruik van de persoonsgegevens. Ook moeten scholen aantonen dat zij dit 

actief doen. 
Wat kan SBO Diekmaat doen om de privacy van de leerlingen, de 

ouder(s)/verzorger(s) en de werknemers te waarborgen? Wat zijn de eisen 
waaraan een school moet voldoen? En welke stappen moet de school nemen 
om dat goed te regelen? Dit zijn enkele vragen waarop beleid is gemaakt en 

verder ontwikkeld dient te worden om te voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 Schoolreizen. 
In de agenda hebt u gelezen wanneer de groepen op schoolreis gaan en waar 

ze naar toe gaan. De leerlingen van enkele groepen hebben al informatie mee 
naar huis gekregen. Andere leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
ontvangen de informatie binnenkort. U kunt dan 

alle praktische informatie lezen. Als er dan nog 
vragen zijn, kunt u ze altijd stellen aan de 

leerkracht van uw kind. 
 
 

 
 

 
 Zoals in de Diekpraat van mei is aangekondigd 

hebben de leerlingen van de midden- en bovenbouwgroepen op 15 of 17 mei 

geklommen in het Klimbos in Ruurlo. Onder prachtige 
weersomstandigheden hebben de leerlingen instructie gekregen over klimmen 

en veiligheid. Daarna zijn de leerlingen met een instructeur het Klimbos in 
gegaan en hebben genoten van een geweldige activiteit, waarbij een aantal 

leerlingen angsten hebben overwonnen en velen hun grenzen hebben verlegd. 
Aan het eind van de ochtend werden de leerlingen door de Heikamp 
getrakteerd op een pannenkoek en een glas drinken. 

De 2 klimochtenden zijn SBO Diekmaat aangeboden door de stichting 
Kanjers voor Kanjers in samenwerking met het Klimbos Ruurlo en de 

Heikamp.  
We danken alle ouder(s)/verzorger(s) t die deze ochtend gezorgd hebben 
voor het vervoer en begeleiding in het bos. 

 
 

EXTRA INFO 

 
 De basketbalborden op het basketbalveld waren versleten en dreigden naar 

beneden te vallen. Eind mei zijn er 2 nieuwe basketbalborden geplaatst, 
mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de paaseitjes actie. 

Verder is een deel van de opbrengst van de paaseitjesactie geschonken aan 
“Lighthouse Sports Foundation” te Aalten. ”The Lighthouse Sports 
Foundation” stelt zich ten doel om kinderen met speciale behoeften de 

mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan (sport)evenementen. Dit zodat 
de kinderen het plezier van het samen sporten kunnen ervaren en kunnen 

participeren in voor anderen zo vanzelfsprekende activiteiten. 
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 E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.    
 

 
 

 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. 

Dat is een geweldige  ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een 
terugval van het leesniveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 

tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin.  

De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een  
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. 

Van 1 juli tot en met 31  augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf 

genieten van meer dan 60 e‐books.     

Meer informatie over de VakantieBieb vindt u op: www.vakantiebieb.nl  
 

 

Zomervakantie van maandag 16 juli tot en met vrijdag 24 
augustus. 

We zien elkaar weer op maandag 27 augustus. 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/

