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VOORAF 

 

U ontvangt de laatste Diekpraat van het schooljaar 2021-2022.  
 

We kijken terug op een schooljaar met veel positieve maar ook 
minder positieve momenten.  

Gelukkig zit het ons nu mee: er is weer veel mogelijk. Het einde van het 
schooljaar lijkt “normaal”: we gaan weer op schoolreis, excursies zijn mogelijk en 
de schoolverlaters gaan op kamp! Tijdens alle activiteiten blijven we alert; zeker 

als het gaat om hygiëne.  
 

Door het mooie weer van de afgelopen weken, 
krijgen we steeds meer zin in de zomer! Toch 
proberen we het dagritme zo lang mogelijk te 

handhaven in de groepen. Dat valt niet altijd mee, 
want bij de laatste schoolweken horen ook “leuke” 

dingen.  
 

 
 
 

 
 

 
De leerlingen hebben hard gewerkt tijdens de toetsperiode. Op dit moment zijn 
de leerkrachten bezig met het verwerken van de gegevens om binnenkort de 

leerontwikkeling met alle ouder(s)/verzorger(s) te delen. Ook wordt nagedacht 
over de groepsindeling en bezetting voor het komende schooljaar. Al met al nog 

veel werk te doen.  
Alles wat nu al bekend is, kunt u hier lezen. Er zal de komende tijd ook nog 
aanvullende informatie via Parro volgen.  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

2 juni Excursie groep 6-7a, 

6-7b, 7-8a en 7-8b 

‘Nederlands 

Watermuseum’, 

Arnhem 

De hele dag 

10 juni Slootjes-dag voor 

groep 5 

 Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd via 

Parro 

16 juni Schoolreis groep 5- 

6- 6/7a en groep 

6/7b 

Dierentuin 

‘Burgers Zoo’ in 

Arnhem 

De hele dag; ouders 

zijn geïnformeerd via 

Parro 

16 juni Schoolreis groep 3, 

4a en 4b 

Speeltuin ‘de 

Waarbeek’ in 

Hengelo 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd via 

Parro 

17 juni Lesvrije dag voor de 

leerlingen van groep 

4a en 4b 

 De hele dag 

20 juni Lesvrije dag voor 

alle leerlingen i.v.m. 

een studiedag voor 

het Team van SBO 

Diekmaat 

 De hele dag 

21 juni Lesvrije dag voor de 

leerlingen van groep 

3 

 De hele dag 

22 t/m 23 

juni 

Schoolkamp van 

groep 7- 8b 

Camping ’t 

Winkel’ te  

Winterswijk 

Info volgt 

23 t/m 24 

juni 

Schoolkamp van 

groep 7- 8a 

Camping ’t 

Winkel’ te  

Winterswijk 

Info volgt 

24 juni De leerlingen 

krijgen hun rapport 

mee naar huis 

  

27 juni De groepen 7 en 8 

bezoeken Kamp 

Westerbork 

 De hele dag. 

Nadere info voor de 

ouder(s)/verzorger(s) 

volgt. 

27, 28 en 29 

juni 

20-minuten 

gesprekken n.a.v. 

het rapport 

In het lokaal 

van uw kind 

Op afspraak; info volgt 

via Parro 

1 juli Schoolreis groep 1-2 

en groep 2 

Megapret in 

Lievelde 

Info volgt 

6 juli Schoolverlatersdag 

van groep 8 

 Info volgt 

7 juli Meedraai-middag  De leerlingen 

gaan 

kennismaken 

met de nieuwe 

leerkracht 

De middag 

8 juli Laatste schooldag  Alle leerlingen zijn 

vanaf 12.15 vrij 
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ORGANISATIE 

 

• Aan het eind van het schooljaar gaat juf Yvonne Griess 
SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland verlaten. Juf 

Yvonne maakt gebruik van keuzepensioen. Een groot 
aantal jaren  
heeft zij gewerkt als administratief medewerkster van 

onze school.  
Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben haar bij de balie 

gesproken of kregen haar aan de telefoon wanneer ze 
naar school belden.  

Ze was, en is nog steeds, zeer betrokken en begaan met alle leerlingen en 
hun ouder(s)/verzorger(s) op school.  
Het team en de leerlingen bedanken haar voor de inzet. Nog even en dan 

kan ze heerlijk genieten van haar vrije tijd, samen met haar man, 

kinderen en kleinzoon5! 

Op vrijdag 24  juni krijgen de leerlingen hun rapport mee 
naar huis. De ouder(s)/verzorger(s) van de kleuters 

ontvangen het portfolio van hun kind tijdens het 
oudergesprek. Daarin kunnen ze de leerontwikkeling van het 
afgelopen jaar lezen. Op 27, 28 en/of 29 juni worden 

ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om het rapport of 
portfolio te bespreken met de leerkracht van hun kind.  

De gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen uit de eindgroepen hebben in een eerder stadium    

plaatsgevonden. 
 

• Donderdagmiddag 7 juli is de “meedraaimiddag” gepland. Deze middag 

komen de nieuwe leerlingen, die in augustus starten naar SBO Diekmaat. 
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 zijn donderdag en vrijdag de hele dag vrij; verdere info 

hierover ontvangen ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerlingen te 
zijner tijd via Parro. 
 

• Juf Lynn, leerkracht van groep 2 en 3, gaat SBO Diekmaat aan het 
eind van dit schooljaar verlaten. Ze gaat werken bij de 

Montessorischool 'De Pas' in Doetinchem. De leerlingen en het team 
bedanken juf Lynn voor haar inzet in het afgelopen jaar 
en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. 
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• Woensdag 25 mei zijn juf Kristi (groep 6-7) en Mark getrouwd. 

Eindelijk was het zo ver. Ze hebben er lang op moeten wachten, omdat 
Corona roet in het eten gooide. Samen met hun kinderen Marijn, Ties en 

nog veel andere gasten hebben ze genoten tijdens deze prachtige dag.  
De leerlingen uit de groep en de juffen en meesters hebben gesmuld van 

het bruidsgebak ter ere van hun huwelijk.  

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

• Ook de laatste periode van het schooljaar zijn nog 2 leerlingen gestart 
op school: Justin W. in groep 3 bij juf Julia en juf Noëlle en Thijs B. in 
groep 6b-7b bij meneer Jesse. Fijn dat ze er zijn! 

 
• Op vrijdag 10 juni gaan de leerlingen uit groep 5 met hun juf op zoek 

naar waterdiertjes in een ondiepe sloot in het achterland van 
Neede. Aan dit thema, georganiseerd door de IVN, wordt op deze dag in 

heel Nederland aandacht 
geschonken. 
Met visnetten, bakken en een 

vergrootglas gaan ze hun vangst 
“determineren”. Ze hopen te 

ontdekken wat de naam is van de 
diertjes. Daarbij maken ze gebruik 
van een zoekkaart. Uiteraard 

ontbreken de laarzen niet.  

 

 

• De groepen 7 en 8 én de schoolverlaters van Da Vinci brengen op 
maandag 27 juni een bezoek aan het herinneringskamp Westerbork.  
Twee weken voor het bezoek komt een gastspreker in de groepen die veel 

kan vertellen over dat wat gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit 
is onderdeel van het lesprogramma in de groepen.  
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• De leerlingen van de groepen  6-7a en 

6-7b, 7-8a en 7-8b gaan op bezoek bij 
het Nederlands Watermuseum in 

Arnhem.  
Ter voorbereiding hebben de groepen een 
lespakket gekregen. 

De leerkrachten hebben voorafgaand aan  
 het bezoek verschillende lessen gegeven 

waarbij de deelonderwerpen “Water in je 
lijf, water in huis en water buitenshuis in de groepen 6 en 7 centraal 
stonden. Voor de groepen 7 en 8 is dat: te veel, te vies of te weinig water.  

Tijdens het bezoek zullen de leerlingen in het Waterlab proefjes doen en 

een spel spelen, waardoor leerlingen zich bewust worden van het belang 
van water in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld. 

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 

Het ritme behouden tijdens de zomervakantie    
 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Het ritme tijdens de 

zomervakantie is vaak heel anders dan tijdens de schoolweken. Denk maar 
bijvoorbeeld aan uw reis: vroeg op weg, pas laat op de locatie.  
In de zomer is het langer licht, de kinderen gaan later naar bed omdat ze 

lekker buiten aan het spelen zijn. Er wordt later 
gegeten, misschien wel door een barbecue, of gewoon 

omdat het kan. De “normale” routines vallen weg of de 
dingen lopen anders. Allemaal oorzaken waardoor het 
ritme van uw kinderen tijdelijk anders is. Een paar tips 

om toch samen in een fijn vakantieritme te komen: 
 

 
• Schrijf voor uzelf de activiteiten op, die u  in tijdens de zomervakantie 

gaat doen. Denk dan bijvoorbeeld aan een reis, een dagje weg, logeren 

etc. 
• Probeer tijdens de vakantie toch structuur aan te brengen in de dag. Zorg 

ervoor dat er een logische volgorde is en zorg voor regelmaat. Sta op tijd 
op, eet op vaste tijden en zorg dat de kinderen op vaste tijden naar bed 

gaan. Een keertje wat later eten, opstaan of naar bed maakt natuurlijk 
niet uit, het is tenslotte vakantie.  

• Maak samen met uw kinderen een visuele agenda. Pak een groot stuk 

papier en vul hier de vakantieweken op in. Het is leuk om dit samen met 
uw kinderen te doen. Kunnen uw kinderen nog niet lezen? Dan kunt u 

gebruik maken van plaatjes. Op deze manier betrekt u uw kinderen op een 
leuke wijze en geeft u ze ook inspraak in de indeling. Willen zij 
bijvoorbeeld een keertje naar het strand of een keer weg met de fiets? 

Plan dit dan ook in. 
• Hang de agenda op een goed zichtbare plek. U kunt dan altijd terugvallen 

op de agenda wanneer uw kinderen vragen hebben. 
• Probeer voordat de zomervakantie voorbij is, bijvoorbeeld in de laatste 

week, het gewone ritme weer op te pakken. Stuur uw kinderen 
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bijvoorbeeld weer op tijd naar bed. Als ze niet gelijk in slaap komen is dit 

niet erg. Op deze manier komen ze weer in het (normale)ritme. 
• Kijk in de laatste week van de vakantie alvast of alle schoolspullen er al 

zijn, denk bijvoorbeeld aan een broodtrommeltje of een agenda voor de 
oudere kinderen. Betrek uw kinderen hier ook zoveel mogelijk bij. 

• Plan de eerste schoolweek niet teveel in. Hou er rekening mee dat uw 

kinderen toch weer moeten schakelen en moe kunnen zijn. Sommige 
kinderen vinden het lastig om snel weer in het ritme te komen. Help uw 

kind dan door bijvoorbeeld een schema te maken voor de eerste twee 
weken. 

• Geniet! Tijdens de zomervakantie heeft u als gezin meer tijd voor elkaar. 

Maak er ZO’N vakantie van!  

 
 
 

EXTRA INFO 

 

PREVENTIE PLATFORM 
 
Het Preventie Platform Jeugd organiseert in juni weer interessante 

bijeenkomsten, voor zowel ouders als professionals. 
Hieronder vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en hoe u kunt 

aanmelden. 
   

Woensdag 15 juni vindt een bijeenkomst plaats met als thema:  
“Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen”, bedoeld voor 
ouders/ opvoeders van kinderen tussen 12 – 18 jaar. 

 
Zonder zich ervan bewust te zijn kunnen kinderen en jongeren zich 

verliezen in de digitale wereld; gamen, YouTube filmpjes kijken, 
Instagram, Fortnite… Al in groep 7 raken kinderen game-verslaafd! 
Wat maakt dat het zo verslavend is? En waarom is het (jongeren)brein 

hier zo gevoelig voor? Wanneer gaat digitaal gedrag over in verslaving en 
hoe herken je dat als ouder? En vervolgens, hoe ga je daar dan mee om? 

  
Op deze avond gaat ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens 
Veltman van 19.30 tot 21.30 uur op deze en andere vragen van ouders 

en opvoeders in. Met als resultaat dat zij inzicht krijgen in het digitale 
gedrag van hun kind, weten wat helpt om in contact te komen met hun 

kind en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag!  
De bijeenkomst vindt plaats bij De Huve, Grote Straat 52 in Eibergen. 
  

Aanmelden kan tot 8 juni via deze 
link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas/roken-alcohol-drugs-en-

digitale-verleidingen/help-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen 

https://preventieplatformjeugd.nl/themas/roken-alcohol-drugs-en-digitale-verleidingen/help-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen
https://preventieplatformjeugd.nl/themas/roken-alcohol-drugs-en-digitale-verleidingen/help-mijn-kind-verdwijnt-social-media-gamen
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