VOORAF

Bij het lezen van deze Diekpraat zult u opmerken dat AANDACHT een veel
voorkomend onderwerp is.
In vakantietijd is er meer aandacht voor elkaar. We leven meer in het moment
en hebben oog voor dat wat goed of misschien minder goed gaat. In de waan
van alledag willen we dat nog weleens vergeten.
Vakantietijd is het moment om de accu op te laden: tijd voor ontspanning. Dat
geldt zeker voor kinderen. Met een opgeladen accu kunnen ze hun aandacht
weer beter richten op schoolse zaken. Die gerichtheid leidt
vaak tot betere resultaten. Dat maakt dat wij als
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen strooien met
complimenten. Daar groeien ze/we van. Het PBSgedragsteam schrijft erover.

De komende periode gaan we in alle groepen aan de slag
met fotografie, het thema tijdens de cultuurweken.
Aandacht voor “Kijken en Zien” staat ook hier centraal.

De resultaten van de producten/kunstwerken kunnen ouder(s)/verzorger(s)
komen bewonderen. Noteert u alvast 29 maart in uw agenda!
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AGENDA

Datum
9 maart
12 tot 22 maart

15 maart

29 maart

Activiteit
Jaarlijkse
klussendag
Cultuurweken op
SBO Diekmaat
Vrije dag voor alle
leerlingen i.v.m.
teamdag voor de
leerkrachten
Expositie van de
kunstwerken als
afsluiting van de
cultuurweken

Waar
In en om de
school
In de groepen

Tijdstip
8.30 tot 12.30
uur
U leest erover
onder de kop
“Nieuws uit de
groepen”.
De hele dag

In de hal van de
school

Tussen 14.15 uur
tot 14.50 uur
bent u welkom

ORGANISATIE

•

Vrijdag 15 maart hebben de leerlingen een vrije dag vanwege een teamdag
SBO Diekmaat. Deze dag valt toevallig gelijk met de landelijke stakingsdag in
het onderwijs.

•

De school wil voortdurend blijven werken aan kwaliteit, hiervoor is onder
meer inzicht nodig in de resultaten van de school en de tevredenheid van
ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) worden begin maart per mail
uitgenodigd om deel te nemen aan het ouderbetrokkenheidsonderzoek.
Het onderzoek wordt om de 2 jaar uitgevoerd.
De resultaten van het onderzoek worden besproken met het team en in de
medezeggenschapsraad. Zaken die uit deze besprekingen naar voren komen
om aan te pakken, krijgen een plek in het jaarplan (korte termijn) en in het
meerjarenbeleidsplan (middellange termijn).
Om goede betrouwbare resultaten te verkrijgen is het gewenst dat een grote
groep ouder(s)/verzorger(s) even de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen.
Voor uw deelname willen wij u alvast hartelijk dank zeggen.

•

De leerlingen uit de groepen 7, 7-8a en 78b hebben in februari deelgenomen
aan het veiligheidsonderzoek. De onderwijsinspectie verplicht scholen om
jaarlijks onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving van leerlingen op
school. Het doel van het onderzoek is het meten van pestgedrag en de
veiligheid in de groep en op school. Op basis van de onderzoeksresultaten kan
het gehanteerde beleid op school worden bijgesteld met als doel het
voorkomen en aanpakken van pestgedrag en de veiligheid verder te
optimaliseren.
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•

De jaarlijkse kijkochtenden zijn gepland op maandag 8, dinsdag 9 en
donderdag 11 april. U wordt ’s ochtends de mogelijkheid geboden om een
uurtje in de groep van uw kind te komen meekijken. De definitieve
informatie/opgavebrief ontvangt u eind maart. De data kunt u alvast noteren
in de agenda.

•

Wilt u de komende week de rapporten mee naar school geven?

UIT DE GROEPEN
•

Paaseitjesactie:
Gelijk na de voorjaarsvakantie starten we met het inpakken van kilo’s
paaseitjes. Alle leerlingen zullen meewerken aan dit project.
Op maandag 25 maart 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 op 11 april wordt afgerond.
Ook dit jaar wordt een gedeelte van de opbrengst geschonken aan een goed
doel. Mocht u een idee hebben voor een passende
besteding, laat het horen. De “Paaseitjes-commissie” zal
alle ideeën meenemen bij de uiteindelijke bepaling welk
goed doel een donatie zal ontvangen.

•

De komende tijd zult u regelmatig verrast worden via Klasbord met allerlei
leuke foto’s van verschillende culturele activiteiten. De activiteiten vinden
plaats in alle groepen van de school. Bij ons op school zorgt de
cultuurwerkgroep voor een gevarieerd aanbod. Hieronder zijn de
onderliggende gedachten en de uitvoering ervan voor u op een rijtje gezet.
SBO Diekmaat vindt cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen.
Ze leren waarnemen, samenwerken, creatief denken en hun mening geven.
Vandaar dat er jaarlijks aandacht voor is tijdens de cultuurweken.
Cultuur bestaat uit 7 verschillende thema’s, waarvan er ieder jaar één aan
bod komt. Op deze manier hebben alle leerlingen aan het einde van hun
schoolcarrière kennis gemaakt met alle thema’s.
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Dit jaar is gekozen voor fotografie als onderdeel van het
thema MEDIA.

Bij elke leeftijdsgroep is een passende activiteit gekozen:
•
•
•
•
•
•

De kleuters gaan bewust kijken naar hun eigen schaduw. De schaduw
verandert als zij zelf van houding veranderen.
Groep 3 en ook groep 4/5 leert dat hun ogen hetzelfde werken als de lens van
een camera.
Ze maken foto’s van hun ogen en werken daarmee.
Groep 5-6 gaat aan de slag met verschillende opdrachten. Ze zoeken
bijvoorbeeld iets dat doorzichtig is en gaan dat fotograferen. De leerlingen
mogen daarvoor hun eigen telefoon meenemen om te gebruiken.
De groepen 6a en 6b maken een “stopmotion”. Ze laten een filmpje ontstaan
door bijvoorbeeld een poppetje te fotograferen waarvan de houding telkens
verandert.
Groep 7 maakt foto’s met een polaroidcamera. Na afloop bewerken ze de
foto’s op een speciale manier.
De groepen 7-8a en 7-8b maken een selfie in een bepaalde situatie.
Ze leren ook wat de gevolgen kunnen zijn als je een foto op internet zet. Ze
mogen hun eigen telefoon gebruiken .
Als de leerlingen hun eigen telefoon gebruiken, is het handig ervoor te zorgen
dat de accu helemaal opgeladen is. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
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•

Theatervoorstellingen.

Iedere twee jaar gaan de leerlingen naar de theaterzaal in het Assink, de van
Gellicumzaal. Dit jaar is het weer zover!
• Groep 1-2 gaat op 7 maart naar “Nog 100 nachtjes slapen”.
• Groep 3 en 4-5 gaat naar Theatergroep de Grote Haaij. De voorstelling heet
“Eng!”
• De groep 5 en 6 gaan op 4 april naar “De wolf is terug”, van Harro van Lien
producties.
• Groep 7 en 8 gaat op 22 maart naar “South Pass City” van theatergroep
Groen en van Lien VOF.
Nieuwsgierig geworden? Google naar één van de theatergroepen om een idee
te krijgen wat de kinderen gaan zien.
De gemeente stelt jaarlijks een budget ter beschikking, voor de inzet van extra
muziekactiviteiten. .
Het programma wordt aangeboden door “Muziek en Kunstwijs”.
Ook dit jaar is er weer een gevarieerd programma!
• De groepen 1-2 en 3 hebben inmiddels genoten van Mina muziektheater: “
Veertje wil vliegen”.
• Groep 4-5 en 5-6 krijgt op 11 juni bezoek van Anne de Jong. Ze leren alles
over het beroemde muziekstuk “de Vier Jaargetijden”.
• De groepen 5-6, 6a en 6b mogen op 11 april instrumenten uitproberen onder
begeleiding van het Segnocollectief. De artiesten laten eerst alle instrumenten
horen, de leerlingen zingen er liedjes bij en daarna mogen ze zelf de
dwarsfluit, de gitaar, de viool, de trompet, enz. bespelen.
• Groep 6a, 6b en groep 7 krijgt Ron Hesselink op 7 en op 14 maart op bezoek.
Hij gaat samen met de leerlingen kijken of gevoelens te herkennen zijn in
muziek en waarvoor ze te gebruiken zijn.
• Groep 7-8a en 7-8b kregen Wouter en Pim op bezoek. Ze leerden luisteren
naar popmuziek en zongen liedjes uit het poprepertoire op 21 februari.

Als afsluiting van de cultuurweken is er ook dit jaar een mogelijkheid voor de
ouder(s)/verzorger(s) om het werk van de leerlingen te bekijken.
Op vrijdag 29 maart bent u van harte welkom in de hal van onze school
tussen 14.15 uur en 14.50 uur.
De foto's hangen dan in de hal, maar u kunt ook zien hoe het werk tot stand is
gekomen.
Onze leerlingen vertellen u er alles over.
We hopen velen van u te ontmoeten.
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM
Aandacht en complimenten.
Op de Diekmaat hebben we de afgelopen jaren flink geoefend om kinderen in de
verhouding 4:1 te complimenteren/corrigeren. Als we een leerling 1 x
corrigeren, proberen we er 4 positieve opmerkingen tegenover te zetten. Positief
gedrag aandacht geven, want… alles wat je aandacht geeft, groeit!
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