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VOORAF 

 

U ontvangt de laatste Diekpraat van het schooljaar 2018-2019 met alle 
belangrijke  informatie voor de komende periode.  

 
Leest u de agenda goed door.  

 
 
 

 
 

We proberen het dagritme zo lang mogelijk te handhaven in de groepen. Dat valt 
niet altijd mee, want bij de laatste schoolweken horen ook “leuke” dingen, zoals 

schoolreis, kamp en Avondvierdaagse.  
 
Het is een geleidelijke overgang naar de zomervakantie: heerlijk!  

Tijd om bij te komen van alle drukte van het afgelopen jaar, leuke dingen te 
doen en te genieten! Toch kan de vakantietijd soms ook onrust geven. De 

kinderen zijn misschien moe van alle drukte voor de vakantie. En ook voor u als 
ouder(s)/verzorger(s) zijn die laatste weken voor de vakantie vaak behoorlijk 
hectisch. 

Kinderen moeten in het begin van de vakantie wennen aan het nieuwe ritme. In 
de vakantieperiode valt immers de “normale” dagstructuur met school en clubjes 

weg. Kinderen kunnen daarop reageren in hun gedrag. Hoe komt dat eigenlijk? 
Wat maakt dat structuur zo belangrijk is voor kinderen? 
Als u hierover meer wilt weten, lees dan de info van het PBS-gedragsteam. 
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AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

5 juni Bootexcursie voor 

groep 7 

Oude IJssel of Berkel Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd  

10 juni  Vrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. 

Pinksteren. 

 Hele dag 

20 juni Schoolreis groep 3 

en groep 4-5 

Avonturenpark Sevink 

Mölle te Winterswijk 

Nadere info voor 

ouder(s)/verzorger(s) 
volgt 

21 juni  Lesvrije dag voor 

groep 3 en groep  

4-5. Leerlingen van 

groep 0-1 en 2 

gaan naar school. 

 De hele dag 

21 juni Schoolreis groep  

0-1 en groep 2 

Avontura Enschede Nadere info voor 

ouder(s)/verzorger(s) 
volgt 

21 juni  Schoolreis groep  

5-6, groep 6a en 

groep 6b 

Attractiepark de 

Waarbeek te Hengelo 

Nadere info voor 

ouder(s)/verzorger(s) 
volgt 

24 juni Lesvrije dag voor 

alle leerlingen; 

studiedag van de 

leerkrachten. 

 De hele dag 

25 en 26 

juni 

Kamp voor groep  

7-8a 

Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 
zijn geïnformeerd 

26 en 27 

juni 

Kamp voor groep 7 Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 
zijn geïnformeerd 

27 en 28 

juni  

Kamp voor groep  

7-8b 

Camping “de 

Noetselerberg” in 

Nijverdal 

Ouder(s)/verzorger(s) 
zijn geïnformeerd 

1, 2 

en/of 3 

juli 

20-

minutengesprekken  

Ouder(s)/verzorger(s) 

en leerkracht(en) 

Op afspraak in 

overleg, uitnodiging 

volgt 

5 juli Meedraaimiddag  Leerlingen maken 

kennis met nieuwe 

klasgenoten en 

leerkracht in de groep 

waar ze in augustus 

gaan starten. 

De middag vanaf 

13.00 uur 

11 juli Afscheidsavond van 

de schoolverlaters 

voor genodigden. 

Het Assink te Neede 

(Musical) en SBO 

Diekmaat 

19.00 - 22.30 uur 

Info volgt. 

12 juli Laatste schooldag Alle leerlingen van de 

school (behalve de 

schoolverlaters) 

De vakantie begint om 

12.20 uur 
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ORGANISATIE 

 
• Dankzij de inzet en het enthousiasme van veel leerlingen is ook dit 

schooljaar de paaseitjesactie weer een groot succes geworden. 
Met de leerlingen van de leerlingenraad is afgesproken dat een deel van de  

opbrengst gaat naar voetbalverenigingen in de regio van de school. Het is 
de bedoeling dat de clubs met het geld (trainings-)ballen en andere 
materialen aanschaffen voor het aangepaste voetbal.  

Een ander deel van de opbrengst gaat naar de aanschaf van prachtige  
leesboeken voor onze schoolbibliotheek. Tijdens de laatste klussendag is 

er een ‘grote schoonmaak’ gehouden in de schoolbieb. Veel oude en 
versleten boeken zijn weggegooid. Het regulier beschikbare budget is te 
gering om in één keer zoveel boeken te kunnen vervangen, maar met de 

opbrengst van de paaseitjesactie is dat dus gelukt.  
Iedereen nogmaals bedankt voor zijn/haar inzet. Super gedaan!! 

 
 
 

 
 

 
• In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de Schoolgids 

voor het schooljaar 2019-2020. De schoolgids zal per e-mail worden 
verstuurd en op de website van de school worden geplaatst. 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 staat op de website 

van onze school: www.sbodiekmaat.nl  
 

• Op vrijdag 28  juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. De 
ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters ontvangen een portfolio van hun 
kind tijdens het oudergesprek. Daarin kunt is de leerontwikkeling van het 

afgelopen half jaar te lezen. Op 1, 2 en/of 3 juli wordt u uitgenodigd om 
het rapport of portfolio 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 5 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 voor 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 

ontvangen  ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerlingen te zijner 
tijd van de groepsleerkracht. 

 
 

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 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.  
  
  

  
  

  
  
  

  
 

• Op vrijdag 21 juni zullen de leerlingen uit de groepen 7, 7-8a en 7-8b een 
dag naar Westerbork gaan. De leerlingen gaan met een bus. 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierover geïnformeerd. 

 
• Bijna is het zover: de groepen 7, 7-8a en 7-8b gaan aan het eind van de 

maand op kamp. Alle groepen gaan 2 dagen (dus 1 nacht) naar camping 
de Noetselerberg in Nijverdal. De kinderen reizen met de fiets; hiervoor is 
ook een goedgekeurde fiets belangrijk.  

OPROEP: De leerkrachten van de groepen 7, 7-8a en 7-8b zijn op zoek 
naar ouder(s)/verzorger(s) die willen helpen bij het opzetten (woensdag 

19 juni) en afbreken (vrijdag 28 juni) van de tenten in Nijverdal. Het is 
geen zwaar werk en met vele handen zal het ook niet veel tijd vragen.   
Een mail of briefje via uw kind naar de leerkracht is voldoende.  

Alvast bedankt voor de medewerking!  

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 
  
Wat is structuur?  
We horen het vaak: “Kinderen hebben 

structuur nodig”. Maar wat is dat eigenlijk 
“structuur”? Structuur is te omschrijven als 

een steeds weer terugkerend ritme 
gedurende de dag en week. Een vaste 
volgorde van dingen, die  

zich in een bepaald ritme herhaalt. En dit 
terugkerend ritme gedurende de dag of 
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week, maakt het leven voor kinderen voorspelbaar. Door de herhaling weet een 

kind wat er gaat komen. Het weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Dit 
geeft zelfvertrouwen en rust. En het geeft kinderen ook de ruimte om zich te 

kunnen ontwikkelen. Want als alle dagelijkse handelingen vertrouwd zijn, kan het 
kind zijn energie richten op groei en ontwikkeling. 
Neem een willekeurige schooldag. Waarschijnlijk staat u op een bepaalde tijd op, 

is er een vaste volgorde voor wat betreft persoonlijke verzorging en ontbijten. 
Ook op school zit er een vast ritme in de dagen met een duidelijk lesrooster en 

op vaste momenten pauze. Na schooltijd zijn er bepaalde dagen waarop een kind 
kan afspreken met leeftijdsgenoten en dagen waarop het naar een vereniging 
gaat. Op deze manier heeft elke dag als het ware een doel. De meeste kinderen 

vinden een dergelijke dagstructuur fijn. 
 

Wat als de structuur wegvalt? 
Veel ouders zullen het herkennen: kinderen verheugen zich enorm op de 
vakantie. Na al die drukte eindelijk een aantal weken van niets moeten en alle 

tijd om te doen waar ze zin in hebben. Maar al heel snel blijkt dat behoorlijk 
tegen te vallen. Wanneer kinderen, na weken/maanden in een vaste structuur 

geleefd te hebben, opeens ‘vrij’ zijn en geen duidelijk doel meer hebben voor 
hun dagen, gaan ze zich snel vervelen. Het ene kind reageert dan met ruzie 

zoeken, het andere met passief op de bank hangen. Met het risico dat ze steeds 
luier worden en uiteindelijk nergens meer zin in hebben. Welke activiteit u als 
ouder/verzorger een kind ook aandraagt, niets is meer goed. En zelf staat u er 

waarschijnlijk ook niet op te wachten om uw kind elke dag te vermaken. 
Structuur kan dan het sleutelwoord zijn! 

 
Bied de kinderen een kader. 
Natuurlijk is het niet de bedoeling uw kinderen in de vakantie in net zo’n strak 

tijdsschema te duwen als tijdens de schooldagen. Wist u dat “vervelen” tot op 
zekere hoogte ook goed is voor de ontwikkeling van een kind? Het kan wel 

helpen om kinderen bepaalde kaders te bieden. Denk aan een grove 
dagstructuur met vaste tijden voor het eten, duidelijke afspraken over schermtijd 
en een taakverdeling voor de huishoudelijke taakjes. Met dit laatste kunt u al een 

belangrijke bron van ruzies tussen broers en zussen uit de wereld helpen! Ook 
kunt u per week bekijken op welke momenten u een gezinsactiviteit onderneemt. 

Daarmee geeft u uw kind toch wat houvast voor wat het kan verwachten en ook 
wat er van hem/haar verwacht wordt.  
 

TIP 1: Houd structuur vast! (zie hierboven) 
TIP 2: Bedenk samen leuke invulling voor de vakantie. 

Al voor de vakantie begint kunt u al eens met uw kind bespreken hoe hij of zij de 
vakantie wil invullen. Vraag naar zijn/haar wensen en ideeën. Welke dingen zou 
uw kind leuk vinden om te ondernemen? Maak het kind duidelijk dat u niet elke 

dag naar een pretpark kunt. Probeer samen ook een aantal kleinere activiteiten 
te bedenken, waar uw kind zich toch op kan verheugen (picknick in het bos, 

barbecue voor opa en oma, enz.). 
Tip 3: Maak een planning. 
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, kunt u samen een planning maken voor 

de vakantie. Neem bijvoorbeeld een groot vel papier waarop u een kalender 
maakt van de vakantieweken. Verdeel samen de ideeën die u hebt verzameld 

over de invulling van de vakantie (tip 2) over de vrije weken. Geef deze kalender 
een centrale plek in huis zodat uw kind kan zien wat er gaat gebeuren. Let er als 
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ouder/verzorger op dat de grote en kleinere activiteiten evenredig verdeeld zijn, 

zodat kinderen aan het eind ook nog leuke vooruitzichten hebben. Misschien zijn 
er bepaalde activiteiten die u op een vaste dag kunt inplannen: bijvoorbeeld elke 

vrijdagmiddag zwemmen of elke zondag frietjes eten. In sommige gezinnen geldt 
de regel dat de ene dag de kinderen en de andere dag de ouders bepalen wat de 
hoofdactiviteit van de dag is! Ook dat is natuurlijk een soort planning! 

Tip 4: Stel de regels bij. 
Als kinderen wat ouder zijn, is het normaal dat bepaalde regels in de vakantie 

wat losgelaten worden. Wat echter belangrijk is, is dat ouder(s)/verzorger(s) wel 
regels blijven stellen. Bijvoorbeeld rondom etenstijd, bedtijd en taakjes die een 
kind moet doen in huis. Bespreek duidelijk met de kinderen welke regels 

aangepast worden en welke niet en leg daarbij ook uit waarom! 
Tip 5: Accepteer dat ze zich soms even kunnen vervelen. 

Kinderen hoeven niet de hele dag vermaakt te worden. Accepteer dat uw kind 
zich kan vervelen. Het is zelfs tot op zekere hoogte “goed” voor kinderen om zich 
zo nu en dan even te vervelen!  

Tip 6: Stel uw eigen verwachtingen bij. 
Stel uw verwachtingen niet te hoog. Juist doordat we vinden dat de vakantie een 

geweldige tijd móet zijn, valt het in praktijk vaak tegen. Samen vakantie vieren 
heeft zo zijn eigen uitdagingen. We moeten op een bepaalde manier weer even 

wennen aan elkaar en aan het nieuwe ritme. Door u hierop in te stellen, zijn 
teleurstellingen te voorkomen! 
 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst! 
 

Voor meer informatie onder andere over vervelen, zie:  
https://www.cjg043.nl/2017/06/14/6-tips-om-zomervakantie-basisschoolkind-
gezellig-houden/ 

 

 

EXTRA INFO 

 

  
 
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 AVI-niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en 

biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De 
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn van de bibliotheek. 
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 

volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 
augustus. 

https://www.cjg043.nl/2017/06/14/6-tips-om-zomervakantie-basisschoolkind-gezellig-houden/
https://www.cjg043.nl/2017/06/14/6-tips-om-zomervakantie-basisschoolkind-gezellig-houden/
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