
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOORAF 

 

 
We zullen allemaal terugkijken op onze eigen manier naar de krokusvakantie! De 
één praat over de kou, de gure wind en heeft zich vooral in huis vermaakt, 

terwijl de ander niet kon wachten tot de schaatsen van zolder gehaald konden 
worden. Hopelijk zijn we allemaal weer lekker fit en uitgerust 

om het voorjaar binnen te halen! 
 
 

 
 

 
 
 
 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

5 maart  Start paaseitjes-actie   

5 t/m 8 maart Adviesgesprekken 

vervolgonderwijs met 

ouders/verzorgers 

van schoolverlaters 

Met de leerkracht 

(intern begeleider) 

in de groep van uw 

kind 

Zie uitnodiging 

10 maart Klussendag NL doet In en rondom de 

school 

8.30 uur tot 12.30 

uur 

30 maart  Lesvrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. een 

studiedag voor het 

team 

 De hele dag 

16,17,19 april Kijkochtend voor 

ouders/verzorgers 

In de groep van uw 

kind 

Info volgt. 
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ORGANISATIE 

  

 

 Na de voorjaarsvakantie gaat juf Ineke Voortman één dag per week 

werken als intern begeleider op de Da Vinci school in Borculo (school voor 
hoogbegaafde leerlingen).  

In de maand maart zal juf Marjolijn de gehele week lesgeven in groep 6-7, 
zodat juf Ineke op woensdag IB-werkzaamheden kan uitvoeren voor Da 
Vinci. 

 
 In de twee weken na de voorjaarsvakantie besteden 

we weer extra aandacht aan de Rots- en 
Watertraining. 
In de deze lessen komen ademkracht en lichaamstaal 

aan de orde. We gaan ervaren dat we ademhaling en 
lichaamstaal kunnen inzetten in lastige situaties. 

  
 

 
 
 

Waar het om draait bij weerbaarheidstraining is kinderen laten ontdekken 
dat gedrag een keuze is. En dat elk kind de baas is over deze keuze. 

Een bewuste keuze maken kan alleen als er rust is. Rust in je hoofd, zodat 
je weet welke keuzes je tot je beschikking hebt. 
Het vraagt oefening en het leren kennen van wat je kunt en wilt. Zo bouw 

je zekerheid op over wie je bent en wat jouw vermogens zijn. 
Maar er is ook rust nodig om te durven vertrouwen. Rust in je buik, waar 

je voelt of iets goed is of niet. Vertrouwen in jezelf en je omgeving en 
weten wie je bent en wat je wilt bereiken, geven rust om te kunnen 
kiezen. Ook dit proces van bewustwording hoort binnen de 

weerbaarheidstraining. 
 

 Maandag 5 maart start de Paaseitjes-actie. De komende 

tweeëneenhalve  week mogen de kinderen weer hun best doen om de 
eitjes te verkopen. In de begeleidende brief kunt u lezen hoe het werkt. 

Het is de bedoeling dat de actie voor Pasen is afgerond.  
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UIT DE GROEPEN 

 

 De meeste leerlingen hebben het rapport al mee naar school genomen. 
Als het rapport nog thuis is, zou u het dan aankomende week mee willen 

geven?  

 
 In de week van 5 t/m 8 maart vinden de gesprekken plaats met ouders/verzorgers 

van schoolverlaters, waarin zij geadviseerd worden over het vervolgonderwijs voor 
hun kind.  

 
 De afgelopen maand zijn er weer nieuwe klasgenoten bijgekomen in 

een aantal groepen. We hopen dat ze zich al aardig thuis voelen, want dat 

vinden we erg belangrijk. Collin Willemsen is gestart in groep 6-7 en Roel 
Meerbeek in groep 5. Amy Klein Goldewijk in groep 3-4 en Tiara Maatman 

in groep 0-1.  
Maandag 5 maart start Sander Vink in de kleutergroep 0-1.  

Fijn dat jullie er zijn! 
 
 

 
 

 
 
 

 De leerlingen in de midden- en bovenbouwgroepen ontvangen een 
informatie-brief over de vrijetijdsactiviteiten na schooltijd die in 

samenwerking met Beweegwijs in het voorjaar weer worden 
georganiseerd.  
De leerlingen die belangstelling hebben om hieraan deel te nemen worden 

gevraagd het opgavestrookje in te leveren bij de leerkracht.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 De leerlingen in de bovenbouwgroepen (groep 6-7, 7-8, 8a en 8b) 

zullen in maart deelnemen aan de jaarlijkse veiligheidsmonitor. De 
leerlingen vullen digitaal een vragenlijst in, zodat er informatie wordt 

verkregen over de veiligheidsbeleving van de leerlingen op onze school. 
 

 
 Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit 

jaar in alle groepen op SBO Diekmaat 
aandacht besteden aan relaties en 

seksualiteit. Hierbij sluiten wij aan bij de 
week van de Lentekriebels, die landelijk 

plaatsvindt van 19 t/m 23 maart 2018.  
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De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waaraan zeer 

veel scholen voor het basisonderwijs deelnemen. 
Vanaf 19 maart tot de meivakantie wordt er schoolbreed in alle groepen 

van de onder- midden- en bovenbouw een aantal lessen gegeven over 
relaties en seksualiteit. 
De volgende thema’s zullen worden behandeld: 

o · lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 
o · voortplanting en gezinsvorming 

o · sociale en emotionele ontwikkeling 
o · seksuele weerbaarheid 

In alle lessen wordt er op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven 

aan deze thema’s. Deze thema’s zijn relevant voor de seksuele 
ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen hebben behoefte aan informatie, het lespakket Relaties & 
Seksualiteit sluit goed aan bij de leefwereld en vragen van kinderen. 
Daarnaast groeien kinderen op in een samenleving waarin ze al jong in 

aanraking komen met beelden over seksualiteit via internet of tv. Het is 
belangrijk dat kinderen weten dat seksualiteit ook te maken heeft met 

respect voor elkaar, met gevoelens van liefde, normen en waarden. 
 

EXTRA INFO 

 
Om alvast te noteren in de agenda: 

 
 In april worden de jaarlijkse kijkochtenden voor de 

ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen georganiseerd. De definitieve 
informatiebrief ontvangt u eind maart/begin april. Data waarop de 
kijkochtenden zullen worden gepland: 16, 17 en 19 april.  

 

 Ieder jaar besteden we twee weken speciale aandacht aan een onderdeel 

van Cultuur. 
Soms is dat beeldende vorming, een andere keer literatuur of media. Dit 
jaar hebben we gekozen voor DANS. 

De leerlingen studeren in 2 lessen een dans in. Er is hip-hop, popping, 
streetdance, kidsdance, Breakdance en Urban. 

Dit doen zij onder begeleiding van 2 ervaren gastdocenten: Bart en Loes. 
Het resultaat is te zien tijdens een optreden op vrijdag 6 april. Foto's 
zullen te zien zijn op klasbord. 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om het optreden van alle 
groepen te komen bewonderen en beleven in de grote gymzaal. De 

uitvoering begint om 13.30 uur. 
Het geheel zal ongeveer 50 minuten duren. Daarna gaan de leerlingen 

terug naar hun groep. Het optreden wordt dan gezamenlijk geëvalueerd. 
Ouder(s)/verzorger(s) mogen wachten tot de bel gaat en hun kind mee 
naar huis nemen. 
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 IRIS Connect 

Reflecteren op je eigen manier van lesgeven is voor leerkrachten erg 
belangrijk om de vakbekwaamheid te vergroten en daarmee de kwaliteit 
van lesgeven te bevorderen. 

Sinds kort hebben wij daarvoor een prachtig hulpmiddel; IRIS Connect. 
Het is eenvoudig in gebruik, veilig en betrouwbaar en interactief. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Met behulp van de opname-apparatuur, kunnen leerkrachten opnames 

maken van hun eigen lessen. Deze opnames zijn alleen toegankelijk voor 
de leerkracht die ze heeft gemaakt en worden enkel gebruikt om de eigen 

leskwaliteit te beoordelen. 
De opnames zijn op geen enkele manier te downloaden of te delen 
via social media. 

De cloudomgeving waar de video’s encrypted opgeslagen zijn, is op het 
hoogste niveau beveiligd. (zie voor meer informatie; 

www.coachenreflect.nl) 
 
 

 
 

 
 


