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VOORAF 

 

SBO Diekmaat is al weer 3 weken open. Het is niet te merken dat de kinderen 8 
weken niet naar school zijn geweest, het lijkt alsof ze helemaal niet zijn 
weggeweest.  

Met de nodige maatregelen, 
aanpassingen en hygiëneafspraken is 

het gelukt om met elkaar het onderwijs 
op een goede wijze te hervatten. Een 
groot compliment aan de kinderen voor 

de wijze waarop zij met veel  
enthousiasme en plezier aan de slag zijn 

gegaan. 
Het brengen en halen van de kinderen  
(door ouder(s)/verzorger(s) of het 

taxivervoer) verloopt op een 
gestroomlijnde wijze.  

In de weken voor de start is in het 
protocol de werkwijze en organisatie 
beschreven, de vraag blijft of het werkt 

in de praktijk. Dat doet het dus.  
Maandag 25 mei is het protocol 

geëvalueerd en zijn enkele aanpassingen 
doorgevoerd. 
De meest recente versie van het protocol ‘Herstart onderwijs SBO Diekmaat – Da 

Vinci Berkelland’ is te lezen op de website www.sbodiekmaat.nl  
 

U ontvangt vandaag de laatste Diekpraat van dit schooljaar. Dat betekent niet 
dat we niet meer van ons laten horen. Als u goed leest, staat er regelmatig: 
“nadere informatie volgt later”. Er zijn nog een aantal zaken die nog onvoldoende 

duidelijk zijn om nu al te vermelden. U hoort zo spoedig mogelijk meer van ons 
via e-mail. 

 
 

 

http://www.sbodiekmaat.nl/
http://www.sbodiekmaat.nl/
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

19 juni Lesvrije dag voor de 

leerlingen van groep 

3 en 4. 

 De hele dag. 

22 juni Lesvrije dag voor 

alle leerlingen i.v.m. 

een studiedag van 

het team. 

 De hele dag. 

6, 7 en 8 juli 20-minuten 

gesprekken met 

ouders. 

Digitaal: 

beeldbellen. 

Afspraken worden 

gepland in overleg met 

ouder(s)/verzorger(s). 

8 juli Afscheidsdag voor 

de schoolverlaters. 

 Nadere informatie 

volgt voor de 

betrokken 

ouder(s)/verzorger(s). 

10 juli Laatste schooldag 

voor alle leerlingen 

van de school 

(behalve de 

schoolverlaters). 

 De vakantie begint om 

12.20 uur. 

24 augustus Eerste schooldag 

van het schooljaar 

2020-2021. 

  

 

 

ORGANISATIE 

 
• SBO Diekmaat is nu bijna 2½ maand aan 

het werk met ‘onderwijs in coronatijd’. 
Vanaf maandag 16 maart hebben 
leerkrachten geen lessen op school 

kunnen geven; er werd thuisonderwijs 
verzorgd. Op 11 mei is de school weer 

geopend voor alle kinderen.  
Voor het team was/is het een grote 

uitdaging om het onderwijs goed te 
organiseren. Inmiddels is nieuw beleid gemaakt en van daaruit zijn 
draaiboeken ontstaan. Het voltallige team heeft veel geleerd van deze 

ervaringen en blijft zich steeds verder ontwikkelen. 
Het team is benieuwd op welke wijze de ouder(s)/verzorger(s) deze tijd 

hebben ervaren. Lukte het lesgeven thuis goed? Kon iedereen met de 
lesstof uit de voeten? Was de leerkracht voldoende aanwezig op afstand? 
Zijn er dingen die mogelijk anders hadden gekund? 

Indien u een reactie over deze periode of ervaringen kwijt wilt, 
dan kunt u mailen naar info@sbodiekmaat.nl  

 

mailto:info@sbodiekmaat.nl
mailto:info@sbodiekmaat.nl
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• De tweede toetsperiode van dit schooljaar, gepland vanaf begin mei, is 

vanwege de herstart van het onderwijs niet doorgegaan. De Cito-toetsen 
voor technisch- en begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen 

worden dit jaar afgenomen van dinsdag 2 t/m woensdag 10 juni.  
 

 

 
 

 
 
 

 
De leerlingen krijgen dit jaar het rapport mee naar huis op vrijdag 3 juli 

in plaats van 26 juni. Mogelijk zal het rapport in verband met de 
schoolsluiting iets worden aangepast. De ouder(s)/verzorger(s) van de 
kleuters ontvangen een portfolio van hun kind.  

Als gevolg van deze wijziging zullen de 20-minutengesprekken 
plaatsvinden in de laatste schoolweek (6, 7 en 8 juli). Zoals het er nu 

naar uitziet zullen de gesprekken digitaal met u worden gevoerd, 
incidenteel zal er een ‘live gesprek’ worden gepland. U ontvangt te zijner 

tijd verdere informatie. De adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs met de 
ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters hebben in een eerder 
stadium plaatsgevonden. 

 
De traditionele afscheidsavond voor de 

schoolverlaters komt te vervallen; er kan 
bijvoorbeeld geen musical en disco voor de leerlingen 
worden georganiseerd. Het afscheid van de 

schoolverlaters wordt op een andere wijze 
gevierd op woensdag 8 juli. De groepsleerkrachten 

van de eindgroepen zijn druk bezig met de organisatie 
en invulling van deze dag. Het zal voornamelijk een 
afscheidsdag zijn voor de leerlingen. Als de 

maatregelen niet verder versoepelen zal er geen 
activiteit zijn voor de ouder(s)/ verzorger(s). 

Binnenkort ontvangen de betreffende ouder(s)/verzorger(s) een bericht 
over het exacte programma van de laatste schooldag voor de 
schoolverlaters.  

 
• Door de beperkende maatregelen is besloten de schoolreizen en 

schoolkampen dit schooljaar te laten vervallen. Het is helaas niet 
anders, maar wel erg jammer! Afgelopen maanden zijn meerdere 
activiteiten gecanceld; de Paasactiviteit, de Koningsspelen, het 

voetbaltoernooi en het basketbaltoernooi konden geen doorgang vinden. 
Een consequentie is dat de uitgaven die ten laste komen van de ontvangen 

ouderbijdrage lager zijn dan oorspronkelijk begroot. Het is de bedoeling 
dat er een restitutie zal plaatsvinden van een deel van 
de ouderbijdrage schooljaar 2019-2020. Hierover wordt 

u eind juni verder geïnformeerd. 
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• Meneer Johan Booijink maakt per 1 augustus 2020 gebruik van de 

Keuze Pensioenregeling. Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het 
onderwijs, waarvan 20 jaar op SBO Diekmaat, gaat hij genieten van zijn 

welverdiende pensioen. Het team wenst Johan 
veel succes en plezier met de afronding van zijn 
onderwijsloopbaan.  

In een informele bijeenkomst zal het team op 
vrijdagmiddag 10 juli afscheid nemen van een 

gewaardeerde collega. 
 

 

• In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids 
voor het schooljaar 2020-2021. De schoolgids zal per e-mail worden 
verstuurd en op de website van de school worden geplaatst. 

Voor u alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021. 
(ook te vinden op www.sbodiekmaat.nl) 

 

herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020  

kerstvakantie  21-12-2020  t/m 01-01-2021  

voorjaarsvakantie  22-02-2021  t/m 26-02-2021  

2e Paasdag   05-04-2021  

meivakantie  26-04-2021  t/m  07-05-2021  

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag  13-05-2021  t/m  14-05-2021  

2e Pinksterdag  24-05-2021  

zomervakantie  12-07-2021  t/m  20-08-2021 

 *De studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend.  

 

 
• Na de zomervakantie starten we met het 5-

gelijke-dagen-model en zullen alle lesdagen 
van 8.30 uur tot 14.15 uur zijn. Met 

uitzondering van de kleuters, die zijn net als de 
afgelopen jaren op woensdag vrij. 
Alle betreffende gemeenten en vervoerders zijn 

op de hoogte gesteld. Misschien goed om dit 
binnenkort ook door te geven aan de naschoolse 

opvang en andere betrokken externen, mocht u 
dat nog niet gedaan hebben. 

 

• Ook dit jaar zal de jaarlijkse “meedraai-middag” plaatsvinden. 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. De definitieve datum is op 
dit moment nog niet bepaald. U ontvangt op korte termijn bericht 
hierover. 

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

 

• Het is al weer even geleden dat we gestart zijn met "de Kunstweken". 
Weet u het nog? 

Iedere groep is bezig geweest met een andere schilderstijl: Miro, Vincent 
van Gogh, Picasso, Warhold en Mondriaan. 
Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan een mooi kunstwerk te 

maken.  
Echte kunst verdient het om door zoveel mogelijk 

mensen gezien en gewaardeerd te worden. Daarom zijn 
alle kunstwerken te zien in een speciaal voor ieder kind 

gemaakt museum op internet. Ouders, opa’s, oma’s, 
familie en bekenden... iedereen kan een kijkje nemen in 
het museum van de leerling en zijn kunstwerk 

bewonderen.  
De inloggegevens heeft u ontvangen; ze zijn te lezen in 

de folder die de kinderen een aantal weken geleden mee naar huis 
hebben genomen. 
6 juni sluit het museum. Daarna krijgen de kinderen die een museum 

hebben geopend een mooie wenskaart van hun kunstwerk. Er is dus nog 
tijd om in te loggen en het werk te bekijken. Ontzettend leuk voor u en uw 

kind; u zult zien hoe trots ze zijn op hun kunstwerk!  
 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

• Het PBS-team heeft gezien dat de kinderen heel knap kunnen omgaan met 
de nieuwe regels en gedragsverwachtingen omtrent het Corona-

virus. De nieuwe gedragsverwachtingen hebben de juffen en meesters 
met de leerlingen besproken, aangeleerd en actief ingeoefend. 

De gedragsverwachting over het handen wassen wordt 

door de leerlingen serieus genomen. Mooi om te zien hoe 
zelfstandig de leerlingen zich dit al eigen hebben 
gemaakt bij binnenkomst in het klaslokaal en elkaar 

erop attenderen. De kinderen moeten best vaak handen 
wassen op een dag, en soms moeten ze ook even 

wachten tot ze aan de beurt bent. Niet altijd leuk, wel 
nodig. En toch doet iedereen wat hij/zij moet doen: het gaat heel goed. 
Iets om supertrots op te zijn!  

Bij het PBS-team is deze motivatie en bereidwilligheid van de leerlingen 
niet onopgemerkt gebleven. Het PBS-team vindt dan ook dat hier een 
leuke beloning voor alle kinderen van de school tegenover mag 

staan. Er is al een idee, maar dat is nog even geheim. Binnenkort horen de 
kinderen hier meer over! 
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EXTRA INFO 

 
• Nieuwe ontwikkelingen bij Da Vinci 

Berkelland.  
 

 
 
 

 
 

 
Het is alweer een jaar geleden dat Da Vinci Berkelland van Borculo naar 

Neede is verhuisd. Niet alleen een geografische verhuizing, maar ook een 
verhuizing van een reguliere basisschool, naar een gespecialiseerde 
basisschool. De samenwerking tussen teamleden en kinderen is soepel 

verlopen. Deze samenwerking is in de loop van het schooljaar verder 
uitgebouwd. Zo is er nu een gezamenlijke Medezeggenschapsraad en 

Ouderraad voor ouders en zijn meerdere gezamenlijke studiedagen voor 
het personeel van Da Vinci Berkelland en SBO Diekmaat georganiseerd. De 
leerlingen krijgen volop de gelegenheid om met elkaar te spelen op de 

plein en daar waar mogelijk ook vieringen zoals Sint, Kerst en einde 
schooljaar samen te vieren.  

 
Aankomend schooljaar zal behalve het fulltime onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen dat geboden wordt op Da Vinci Berkelland, als 

pilot ook een deeltijd voorziening starten. Leerlingen die naast het 
regulier aanbod op de basisschool iets extra’s nodig hebben op het gebied 

van hun hoogbegaafdheid, kunnen maximaal 4 dagdelen meedraaien op 
Da Vinci Berkelland. Op dit moment hebben zich hier enkele leerlingen 
voor gemeld en worden gesprekken hieromtrent gevoerd met de huidige 

basisschool, ouders en het Samenwerkingsverband. De verwachting is dat 
deze deeltijdgroep in augustus in eerste instantie mee zal draaien in de 

huidige voltijdse groep.  

 
 

 


