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VOORAF 

 

De maand mei is dit jaar 
een bijzondere maand. 
Door vakantie- en 

feestdagen zijn het 
aantal dagen dat we 

naar school gaan 
beperkt. De dikke trui, vest of zelfs warme jas, die we regelmatig nog nodig 
hebben bij buitenactiviteiten, zijn ook opvallend. Hopelijk heeft iedereen kunnen 

genieten van een wandeling, een bezoek aan een speeltuin of heerlijk banjeren 
door het bos. Te koud voor een ijsje is het bijna nooit in deze tijd, zeker niet op 

een terras, gelukkig!! 
Ook de laatste periode van dit schooljaar houden we de corona-afspraken nog 
vol! Als we dát doen én met het vaccineren in het vooruitzicht, hopen we op 

meer “vrijheid” de komende tijd. De “schoolreisjes” staan immers voor de deur 
en misschien zijn er dit jaar mogelijkheden om -in aangepaste vorm- iets leuks 

te doen met de leerlingen. 
U leest in deze Diekpraat creatieve alternatieven van bekende schrijvers. Zij 
kunnen dit jaar niet op school komen, maar communiceren wel met leerlingen 

over hun boeken via een videoboodschap. Zo stimuleren zij het leesplezier van 
de leerlingen! Een compliment waard. Complimenten ontvangen doet ons goed, 

daar groeien we van. Het PBS-gedragsteam deelt daarover informatie die handig 
is voor thuis. 
 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

13 en 14 mei Lesvrije dagen i.v.m. 

Hemelvaart voor alle 

leerlingen 

 2 hele dagen 

20 mei  Praktisch 

verkeersexamen 

voor groep 8a en 8b 

In de 

omgeving van 

de school 

 

24 mei Vrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. 

Pinksteren 

 De hele dag 
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ORGANISATIE 

 

• Aan het eind van het schooljaar verlaten 3 
ouders de Ouderraad van SBO Diekmaat en Da 

Vinci Berkelland, omdat hun kind van school 
gaat. Dat is de reden dat de Ouderraad op 
zoek is naar enthousiaste 

ouder(s)/verzorger(s) die hun steentje willen 
bijdragen op school.  

Taken van de Ouderraad zijn onder andere het incidenteel verrichten van 
hand- en spandiensten, het meehelpen organiseren van de jaarlijkse 

festiviteiten (Sint, Kerst, Pasen en Koningsdag), ondersteunen bij  
activiteiten. 
Heeft u belangstelling of wenst u eerst meer informatie dan kunt u contact 

opnemen met de voorzitter van de ouderraad mevr. Marianne Monfrooij 
(mariannemonfrooij@gmail.com) of met de directie van de school 

(hanswossink@sbodiekmaat.nl)  
 

• Het ‘Kriebelteam’ van SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland controleert de 
leerlingen na een vakantie op hoofdluis. Door de COVID-19 maatregelen 

komt het ‘Kriebelteam’ voorlopig nog niet in school. Aan de 
ouder(s)/verzorger(s) het dringende verzoek de kinderen regelmatig te 
controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis aantreffen dan stellen we het 

zeer op prijs als u de school hierover informeert.  
 

• Ook na de meivakantie zullen de gespreide pauzetijden worden 
gehandhaafd. Het uitvoeren van bron-en contactonderzoek in het geval 
van een positieve besmetting is in die situatie eenvoudiger uit te voeren 

en het eventueel verplicht in quarantaine laten gaan van leerlingen blijft 
dan beperkt. 

De vrije tijdsactiviteiten na schooltijd zullen in ieder geval in de 
maand mei nog niet worden georganiseerd. 

 

UIT DE GROEPEN 

 

• De leerlingen van de groepen 8a en 8b gaan binnenkort naar het 
voortgezet onderwijs. Velen zullen dan een grotere afstand op de fiets 
moeten afleggen en complexere verkeerssituaties 

tegenkomen. Als voorbereiding hierop nemen ze op 12 
mei deel aan een gastles 'Veilig op Weg! – Blijf uit de 

dode hoek'. De leerlingen ervaren tijdens deze gastles 
wat een chauffeur van een vrachtwagen wel of niet kan 
zien en  hoe je als fietser veilig omgaat  met bussen of 

vrachtauto's in het verkeer. 
 

 

mailto:mariannemonfrooij@gmail.com
mailto:mariannemonfrooij@gmail.com
mailto:hanswossink@sbodiekmaat.nl
mailto:hanswossink@sbodiekmaat.nl


3 
 

De hele klas kijkt onder leiding van de gastdocent een verkeersfilm en 

gaat er met elkaar over in gesprek. Daarna wordt de klas gesplitst in twee 
groepen, de ene groep gaat mee naar de vrachtauto, de andere groep kan 

in de klas blijven werken. 

 
Donderdag 20 mei is het praktisch verkeersexamen voor de 

groepen  8a en 8b.  
Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de 
route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst 

beoordelen of de leerlingen goed handelen. 
 
 

• Van 12 tot en met 21 mei staat het thema “Anders Zijn” centraal in alle 
groepen. Het thema in elke groep is ook anders, zodat de leerlingen 
kennis maken met wisselende thema’s gedurende hun schoolloopbaan. Het 
doel is gericht op leren omgaan met en accepteren van gedrag van 

jezelf en de ander. Anders gezegd: alle leerlingen leren kijken naar alle 
onderwerpen en doelgroepen met een positieve en open blik. De 

onderwerpen staan voor u op een rijtje, zodat u reacties van uw kind beter 
kunt begrijpen en er daardoor mogelijk ook op kunt reageren. 
• Groep 1: Anders en toch hetzelfde / pesten is niet cool!  

• Groep 2: Wij horen bij elkaar / pesten is niet cool!  
• Groep 3: Emoties  

• Groep 4: ADHD  
• Groep 5: Handicaps  
• Groep 6: ASS (Autisme Spectrum 

Stoornissen)  
• Groep 7: De eerste indruk  

• Groep 8: Hokjes-denken; vooroordelen 
en stereotypen  

 

Het lesmateriaal bevat filmpjes, stellingen, kleurplaten, spelletjes, 
samenwerkingsopdrachten en nog veel meer.  

 

• Het jaarlijkse schoolvoetbal-  en basketbaltoernooi voor de leerlingen 
van de Needse basisscholen zal ook dit jaar niet georganiseerd worden 
in verband met de COVID-19 maatregelen. Voor de leerlingen een 

teleurstelling; hopelijk kan het in het nieuwe schooljaar wel doorgaan. 
 
 

• Op maandag 10 mei starten 4 nieuwe leerlingen op SBO Diekmaat: 
Diego in groep 1-2 bij juf Janine en juf Jeanine, Fien in groep 5 bij juf 

Jacqueline en juf Janneke, Nadia in 
groep 5-6 bij juf Marjolijn en 

Thomas in groep 8b bij juf Marlien. 
Welkom allemaal; met z’n allen 
zorgen we ervoor dat jullie je snel 

thuis voelen op SBO Diekmaat.  
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 

• Complimenten geven en belonen 
 

Wij hebben op school heldere gedragsverwachtingen (= afspraken). Wij 

laten de kinderen weten wat wij van hen verwachten: wat willen we horen 
en zien!  
Tijdens de PBS-gedragslessen leren wij de kinderen wat goed gedrag is! 

We vinden het belangrijk dat u als ouder daarvan op de hoogte bent, 
zodat u er thuis gebruik van kunt maken. Duidelijke gedragsverwachtingen 

kunnen erg ondersteunend zijn, bijvoorbeeld wanneer uw kind de tas moet 
uitpakken als het uit school komt. Soms helpt het om dit visueel te maken 
met behulp van een pictogram.   

Zo wordt uw kind eraan herinnerd wat het moet doen bij 
thuiskomst en op welke manier het de taak moet uitvoeren. U  

hoeft dit als ouder dan niet steeds te benoemen.  
Dit geldt voor talloze afspraken en kan helpen de 
zelfstandigheid te vergroten. Voor meer pictogrammen zie 

www.sclera.be  

 
Het is van belang dat een kind complimenten krijgt voor positief gedrag, 
voor dat wat het goed doet.  
Dat kan op verschillende manieren, gericht op het gedrag dat het kind 
goed doet. Bijvoorbeeld direct na het uitvoeren van het gewenste gedrag 
een compliment geven en zeggen wat u ziet: “Je hebt je tas uitgepakt”, 

en zeggen wat u daarvan vindt: “Wat fijn dat je de spullen op het 
aanrecht hebt gezet!”  

 
Op school wordt positief gedrag beloond met munten. De munten 

zorgen regelmatig voor een volle buis en daarbij hoort een beloning. Ook 
thuis is een positieve stimulans een optie (kruisjes zetten, stickertjes 
plakken o.i.d.) Enkele tips voor het belonen thuis bij het behalen van het 

afgesproken aantal kruisjes: 
• Langer buiten spelen 

• Een toetje kiezen na het eten 
• Iets bakken 
• Naar de markt gaan 

• Helpen met koken 
• Langer opblijven 

• Samen een fietstocht maken 
• Picknicken 
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EXTRA INFO 

 

• Een speciale boodschap voor de leerlingen van SBO 

Diekmaat en Da Vinci Berkelland! 

In de week van 17 mei zullen 3 bekende kinderboekenschrijvers een 

speciale videoboodschap maken voor de leerlingen van SBO Diekmaat 
en Da Vinci Berkelland. De schrijversvideo's zijn bedoeld om het 

leesplezier van de leerlingen te vergroten. 
Normaal worden de schrijvers op school uitgenodigd voor een bezoek. Dit 
is nu niet mogelijk door de regels rondom Corona. Het alternatief hiervoor 

is een schrijversboodschap. 
De afgelopen weken hebben de leerlingen vragen bedacht voor de 

schrijvers. De schrijvers zullen deze vragen beantwoorden in een 
videoboodschap. 
 

 Vivian den Hollander is bekend van “De effies”, “De roskam” en 
“Spekkie en Sproet”. Zij zal een videoboodschap maken voor  

groep 4 en 5. 
 

  

 
 

Willeke Brouwer schrijft en illustreert de serie “Silvester”. Zij maakt 
een videoboodschap voor groep 6 en 7 en maakt een sneltekening voor 

hen. 
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Groep 7 en 8 kijken naar een videoboodschap van Jacques Vriens. We 

kennen Jacques Vriens natuurlijk allemaal van zijn grappige boeken over 
meester Jaap, maar wist u dat hij ook boeken heeft geschreven over 

serieuze onderwerpen? Het boek “Achtste-groepers huilen niet.” Dit boek 
is zelfs verfilmd! 

 

  
 


