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VOORAF 

 

Deze maand een “vervroegde” Diekpraat in verband met de meivakantie. 
 
Een korte terugblik op de Koningsspelen van afgelopen week is wel op zijn 

plaats. Het is weer gelukt om alle leerlingen te vermaken tijdens de reguliere 
gymlessen en in het bijzonder op de donderdag en vrijdag. De leerlingen uit de 

groepen 1 t/m 4 en de Pino-groep hebben genoten van de spelletjes op het plein. 
Vooral de hindernisbaan was een groot succes. De leerlingen uit de midden- en 
bovenbouw konden laser-gamen in de gymzaal! Op het grote plein vond het spel 

“Wie daag je uit” plaats. Tijdens dit spel, onder leiding van de leerkrachten, 
daagden de leerlingen elkaar uit voor verschillende challenges.  

 
Het Koningslied “Fit top 10” met bijbehorend dansje ontbrak ook dit 
jaar niet aan het eind van de dag. Dank aan de sportieve bijdrage van 

alle aanwezigen! Een extra woord van dank aan juf Jackie, juf Loes en juf Laura 
Sanne. 

 

 

AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

25 april t/m 6 

mei  

Meivakantie   

10 mei Schoolfotograaf 

bezoekt SBO 

Diekmaat 

 Nadere info volgt via 

Parro 

12 mei  Fietscontrole en 

praktisch 

verkeersexamen 

groep 8 

In de buurt 

van de school 

Ouder(s)/verzorger(s) 

zijn geïnformeerd.  

18 mei Basketbaltoernooi 

voor leerlingen van 

de Bovenbouw 

Sporthal  

’t Spilbroek 

Info volgt  
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26 en 27 mei 2 lesvrije dagen 

voor alle leerlingen 

i.v.m. Hemelvaart 

 2 hele dagen 

6 juni Vrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. 

Pinksterdag 

 De hele dag 

 

ORGANISATIE 

 
 

• Aan het eind van het schooljaar verlaat een  

ouder de Ouderraad van SBO Diekmaat en 
Da Vinci Berkelland, zijn kind gaat van 

school. Dat is de reden dat de Ouderraad 
op zoek is naar een enthousiaste 
ouder/verzorger die een steentje wil 

bijdragen op school.  
Taken zijn onder andere  het verrichten van hand- en spandiensten, het 

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

opnemen met de voorzitter van de Ouderraad mevr. Marloes Hulzink 
(m_hulzink@hotmail.com) of met de directie van de school 

(hanswossink@sbodiekmaat.nl) 
 

• Maandag 9 mei komt het kriebelteam (een groepje ouders dat de 
haren van de leerlingen komt controleren op 
luizen/neten) op school. Wilt u ervoor zorgen dat de 

haren op die dag gemakkelijke controleerbaar zijn? 
  

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

 

• Op dinsdag 29 maart vond het theoretisch 
verkeersexamen voor leerlingen uit groep 8 plaats. Het 

goede nieuws is dat iedereen geslaagd is voor dit 
eerste deel! Donderdag 12 mei staat het praktisch 

verkeersexamen gepland. Alle leerlingen van groep 8 
moeten deze morgen een goedgekeurde fiets mee naar school nemen. De 
fiets zal voorafgaand aan het tweede deel van het verkeersexamen 

gecontroleerd worden door de examinatoren. Na goedkeuring mogen de 
leerlingen deelnemen aan het praktische verkeersexamen. 

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. 
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• De afgelopen weken zijn twee nieuwe leerlingen gestart op SBO 

Diekmaat: Stan en Adam in groep 1-2 bij juf Janine, juf Janneke en juf 
Cynthia. 

Fijn om te zien dat ze zich al thuis voelen in de groep en op het plein. 

 
 

• De laatste fase van dit schooljaar breekt aan na de vakantie. Dat 
betekent dat in de maand mei en juni een groot aantal leerlingen van de 

school de CITO-toetsen gaat maken. De leerlingen laten zien wat ze 
allemaal geleerd hebben in dit schooljaar. Het is het moment waarop alle 

leerkrachten de leerontwikkeling van de leerlingen in kaart gaan 
brengen. De bevindingen zullen ze delen met alle ouder(s)/verzorger(s) 
tijdens de 20-minuten gesprekken in 

juni/juli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


