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VOORAF 

 

De laatste Diekpraat van dit schooljaar in de mailbox! Het schooljaar lijkt voorbij 
gevlogen. Laten we dit keer niet terugkijken, maar ons verheugen op dat wat 
voor ons ligt. 

Afgelopen vrijdag hebben we mogen luisteren naar een aantal verruimingen op 
allerlei gebied in onze samenleving. Voor ons betekent dat de mogelijkheid om 

een schoolreis of uitje te organiseren! Hoe fijn is dit bericht voor de 
schoolverlaters: het kamp kan doorgaan! Afsluiten van de basisschoolperiode is 
heel speciaal en dat kan, samen met klasgenoten en leerkrachten, zoals het er 

nu naar uit ziet! 
Omdat het allemaal nog maar net bekend is, hebben leerkrachten de eerste 

stappen gezet en zijn een aantal afspraken vastgelegd. Voor een aantal groepen 
is het nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten, kunt u lezen in deze 
Diekpraat. Aanvullende informatie ontvangt u op korte termijn via Parro. 

 
Gelukkig zien we de zon regelmatig en krijgen we daardoor het gevoel dat we 

richting zomer gaan. Voor het zover is, gaan we elkaar nog spreken tijdens de 
20-minutengesprekken waarin leerontwikkeling van uw kind, in de breedste zin 
van het woord, centraal staat. Kortom, voordat we echt met vakantie gaan, is er 

nog werk aan de winkel.  
Het PBS-team heeft aanbevelingen om ook in de vakantie de dagindeling  

overzichtelijk te houden. In EXTRA INFO tips om het lezen te onderhouden; zeer 
nuttig én belangrijk! 
Maar als het dan 9 juli is, mogen we met zijn allen gaan genieten van een 

welverdiende vakantie om elkaar in augustus weer “zo gewoon mogelijk” te 
ontmoeten!  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

18 juni Lesvrije dag voor de 

groepen 3a, 3b, en 4 

 De hele dag 

21 juni  Lesvrije dag voor 

alle leerlingen i.v.m. 

een studiedag van 

het hele team 

 De hele dag 

25 juni  De leerlingen krijgen 

hun rapport mee 

  

28, 29 en 30 

juni 

20-

minutengesprekken 

n.a.v. het rapport 

 Zie nadere info onder 

“Organisatie”. 

8 juli  meedraaimiddag In de nieuwe 

groep 

’s Middags  

9 juli Laatste schooldag  De leerlingen zijn om 

12.15 vrij! 

We starten weer op maandag 23 
augustus  

 
 

ORGANISATIE 

 
• Op vrijdag 25  juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis; 

kleuters ontvangen hun portfolio. Daarin is de leerontwikkeling van het 

afgelopen half jaar te lezen. Op 28, 29 en 30 juni zijn de 
oudergesprekken gepland, waarin het rapport of 

portfolio met de leerkracht van uw kind wordt 
besproken.  
De gesprekken zullen online met 

ouder(s)/verzorger(s) worden gevoerd. 
Incidenteel zal er een ‘live-gesprek’ worden 

gepland. U ontvangt te zijner tijd verdere 
informatie.  

 

 
• Donderdagmiddag 8 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. 
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UIT DE GROEPEN 

 

• De groepen 8a en 8b gaan op kamp 
in Winterswijk op camping “Het 
Winkel”. Een fietstocht zal hen er 

naartoe leiden. Ouder(s)/verzorger(s) 
zijn op de hoogte.  

 

 

 

 

De traditionele afscheidsavond voor de schoolverlaters komt ook dit jaar 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 7 juli. De 
groepsleerkrachten van de eindgroepen zijn druk bezig met de organisatie 
en invulling van deze dag. Het zal voornamelijk een afscheidsdag voor de 

leerlingen zijn. De maatregelen die dan gelden, zijn van invloed op het 
exacte programma van de laatste schooldag van de schoolverlaters. De 

betreffende ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gehouden via 
Parro. 
De vakantie voor de schoolverlaters begint dus op donderdag 8 

juli!   

• Vers van de pers de geplande schoolreizen van de onderbouw.  
Groep 1-2 en groep 2 gaan op vrijdag 2 juli naar Megapret in Lievelde.  

De groepen 3a en 3b gaan daar ook naar toe, en wel op dinsdag 15 juni. 
Groep 4 gaat op dinsdag 6 juli naar Erve Brooks in Gelselaar.  

Wat betreft de organisatie krijgen de betreffende ouder(s)/verzorger(s) te 
zijner tijd bericht van de leerkracht via Parro. 
De middenbouw en groep 7 zijn nog bezig met de organisatie op het 

moment dat deze Diekpraat verschijnt. Nadere info volgt binnenkort. 
  

  
  
  

  
• Afgelopen week en deze week starten vier nieuwe leerlingen in de 

verschillende groepen op SBO Diekmaat: Rick R. in groep 1-2 bij juf Janine 
en Jeanine, Mathijs B. in groep 3b bij juf Noëlle en juf Lise, Gabriela J. in 
groep 4 bij juf Joyce en juf Petra en Lyam D. in groep 5-6 bij juf Marjolijn 

en juf Angelique. 
Kinderen en juffen gaan ervoor zorgen dat ze zich snel 

thuis voelen in de groep! 
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 
Het duurt nog even, maar over een aantal weken gaan de leerlingen weer 

volop genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Veel ouder(s)/verzorgers praten misschien thuis al over wat gaat gebeuren 
in de zomervakantie. 

Naast dat dit vaak een plezierige bezigheid is, kan het bij kinderen ook wat 
spanning en vragen oproepen, bijvoorbeeld: “Wat gaan we doen in de 

vakantie? Waar gaan we heen? Hoe ziet bijvoorbeeld de camping eruit?”  
Nu de Coronatijd toch nog wel wat onzekerheden met zich meebrengt, is 
het fijn de kinderen te betrekken bij de voorbereidingen en daardoor 

voorspelbaarheid biedt bij de  activiteiten die vast staan.  
Het zou helpend kunnen zijn om in de zomermaanden met een kalender te 

werken, zodat het kind weet wat op een dag gepland is. Bij een ouder kind 
kan mogelijk met een weekplan gewerkt worden. Op deze manier blijft de 

vakantie overzichtelijk en voorspelbaar. 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

EXTRA INFO 

 
Lezen in de vakantie   

  
Uw kind heeft het afgelopen jaar veel geoefend 
met lezen. Hierdoor is uw kind vooruitgegaan met 

lezen. Over enkele weken begint de grote vakantie. 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de 

vakantie niet lezen, na de vakantie een grote 
terugval in de leesontwikkeling laten zien. Dat 
willen wij natuurlijk niet laten gebeuren.   

  
Wat vragen we van u als ouder?.  

U kunt met uw kind de afspraak maken om elke dag samen even te lezen. Als uw 
kind elke dag 10 á 15 minuten leest, zal de leesontwikkeling zeker niet 
stagneren, en wellicht zelfs vooruitgaan.  
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Wat kan er gelezen worden?  

• Dit kunnen boeken zijn die uw kind leuk vindt. Je kunt gratis lid worden 
van de bibliotheek. Tijdens de zomervakantie mag je vaak voor een 

langere periode een boek lenen. 
•  Denk ook aan foldertjes van de dierentuin die u wilt gaan bezoeken of een 

informatief boekje over een favoriet onderwerp van uw kind.  

• Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.  
 

Kortom, het maakt niet uit wat uw kind leest, als het maar leest. Elke dag 10 á 
15 minuten!  

 

Vakantierooster 2021-2022   
  

Herfstvakantie          18-10-2021 t/m 22-10-2021  
Kerstvakantie          27-12-2021 t/m 07-01-2022  

Voorjaarsvakantie            21-02-2022 t/m 25-02-2022  
2e Paasdag          18-04-2022  
Meivakantie          25-04-2022 t/m 06-05-2022  

(inclusief Koningsdag) 
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag        26-05-2022 t/m 27-05-2022  

2e Pinksterdag          06-06-2022  
Zomervakantie          11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

 
  

  De studiedagen zijn op dit moment nog in concept, deze ontvangt u wanneer 

deze definitief zijn.  
  
 

 


