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VOORAF 

 

De kop van deze Diekpraat is anders dan u van ons gewend bent. In plaats van 
elke eerste dag van de maand ontvangt u de Diekpraat voortaan 5 keer per jaar. 
In dit steeds meer digitale tijdperk delen collega’s al veel informatie uit de 

groepen via Parro met u. We willen voorkomen in herhaling te vallen. Mocht u 
informatie missen in de Diekpraat, laat het dan weten via info@sbodiekmaat.nl  

Het betekent wel dat u de agenda goed in de gaten moet houden. De 
eerstvolgende Diekpraat ontvangt u 15 december. Het PBS-Gedragsteam speelt 
alvast in op de periode vanaf half november; een voor veel kinderen onrustige 

tijd.  
De kop “uit de groepen” blijft wel bestaan. We vinden het belangrijk dat u ook op 

de hoogte blijft van activiteiten die in andere groepen dan die van uw kind 
plaatsvinden.  

 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

24 t/m 28 

oktober  

Herfstvakantie   

4 november De 

bovenbouwgroepen 

gaan “De boer op!” 

 Nadere info volgt. 

8 november  Nationaal 

Schoolontbijt 

In de eigen 

groep. 

Tijdens de lunchpauze.  

10 november ANWB Streetwise 

voor groep 1 t/m 6 

In en rond de 

school. 

Volgens rooster. 

14 november Lesvrije dag voor 

groep 4 van juf 

Wendy. 

 De hele dag. 

15 november Lesvrije dag voor 

groep 3 van juf 

Noëlle & juf 

Charlaine 

 De hele dag 

25 november Lesvrije dag voor 

alle leerlingen van 

SBO Diekmaat-Da 

Vinci Berkelland 

 De hele dag 

mailto:info@sbodiekmaat.nl
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i.v.m. een studiedag 

van het team 

5 december Sinterklaasviering   Info over de invulling 

van de dag ontvangt u 

van de leerkracht via 

Parro.  
De leerlingen van 

groep 1-2, 3, 4 en 4-5 

zijn om 12.15 uur vrij. 

Om alvast te noteren:  
Op 21 december is 's avonds de kerstviering voor alle leerlingen. 

 

De volgende Diekpraat kunt u verwachten op 15 december 2022. 

 

ORGANISATIE 

 
• Als u de school binnenkomt, treft u achter de balie onze nieuwe collega 

aan: Martina Spekschoor. Zij heeft de werkzaamheden van Yvonne 

overgenomen. Voor alle collega’s van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland 
hoort ze er al helemaal bij. Ze stelt zich graag zelf nog even voor:  

 

Ik ben Martina Spekschoor, 56 jaar en heb het geluk dat ik 
vanaf 1 augustus 2022 op jullie school mag werken als 
administratief medewerkster en receptioniste. 

Ik ben getrouwd met René en moeder van Milou en Lars die 
allebei niet meer thuis wonen. 

Mijn eerste weken op school heb ik al als heel prettig ervaren 
en ik hoop vele fijne jaren met jullie samen te werken. 
We zullen elkaar vast een keer zien als ik achter de balie zit. 

 
 

• Donderdag 29 september heeft de eerste 
ontruimingsoefening van dit schooljaar plaatsgevonden. Het 
is goed om te zien dat in een tijdsbestek van 3 á 4 minuten de 

gehele school leeg kan zijn.  
In februari oefenen we de ontruiming nog een keer. Het is 

belangrijk om met de leerlingen de vluchtroutes te oefenen. 
De leerlingen weten in het geval van een calamiteit 
(bijvoorbeeld een brand) op welke wijze zij het gebouw 

moeten verlaten en waar de verzamelplekken zijn.  
 

• Nieuw lid Medezeggenschapsraad. 
Afgelopen schooljaar heeft Maaike Woessink afscheid genomen van de 
Medezeggenschapsraad SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland. U bent door 

middel van de verkiezingsbrief MR eind augustus geïnformeerd over de 
voordracht van Lauri Stegeman – van Rijn. Er hebben zich geen tegen-

kandidaten gemeld bij de voorzitter van de MR en dat betekent dat Laura 
Stegeman nu officieel zitting heeft genomen in de MR. 
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• Afwijkende vakantieroosters. 

Dit schooljaar wijken de vakantieroosters van de basisscholen in Twente 
(vallend onder regio Noord-Nederland) af van de basisscholen in de 

gemeenten Lochem en Berkelland (Midden-Nederland). 
De herfstvakantie is in regio Midden van 24 t/m 28 oktober en in regio Noord 
van 17 t/m 21 oktober. 

In de zomervakantie zit 2 weken verschil (voorgaande jaren was dat altijd 
één week): regio Midden 10 juli t/m 18 augustus 2023 en regio Noord 24 juli 

t/m 1 september 2023. 
Het is belangrijk om bij het plannen van uw vakantie rekening te houden met 
deze verschillen.   

 
• Ventilatie in de groepen. 

De komende maanden blijft het belangrijk in 
de lokalen voldoende te ventileren. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw kind  

een warme trui of vest aan heeft in de 
koudere wintermaanden? 

Voor een gezond binnenklimaat is ventileren noodzakelijk. Door te ventileren 
wordt de lucht voortdurend ververst. Met een CO2 meter wordt de lucht-

kwaliteit in de groepen gemeten. De ‘vieze’ lucht stroomt naar buiten en de 
‘schone’ lucht stroomt naar binnen. Een frisse en gezonde leeromgeving zorgt 
voor blije kinderen en minder gezondheidsklachten. Bovendien kan een 

gezond binnenklimaat bijdragen aan betere leerprestaties.  
 

• Zoals iedereen weet is het leerkrachtentekort in het land een enorm groot 
probleem, zo ook in deze regio. Het is SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland 
gelukt om bij de start van het schooljaar in augustus voor alle groepen goede 

gekwalificeerde leerkrachten in te zetten. De school heeft een eigen 
invalleerkracht (uf Kim Boevink en juf Julia Mentink) die bij afwezigheid van 

leerkrachten door bv. ziekte, studie of andere omstandigheden een groep kan 
overnemen. 
Wanneer er echter sprake is van hoog ziekteverzuim, met name veroorzaakt 

door COVID-19, is de kans groot dat er problemen ontstaan om een 
invalleerkracht beschikbaar te hebben. Soms lukt het door intern te schuiven 

met personeel of door een groep leerlingen op te delen over meerdere 
groepen om de vervanging op te lossen.  
Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is dan zal het besluit worden 

genomen om een groep lesvrij te geven. U ontvangt in dat geval tijdig 
informatie via Parro. Lesvrij geven hopen we vanzelfsprekend tot een 

minimum te beperken. 

 

UIT DE GROEPEN 

 

• Afgelopen periode zijn 2 leerlingen ingestroomd in 

groep 1-2.  
Ze hebben hun plekje al gevonden. Welkom Jonathan S. 

en Luuk W. 
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• Donderdag 10 november bezoekt ANWB Streetwise onze school. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de 

basisschool.  Professionele instructeurs geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals een 

elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, 
verkeerslichten en opblaasbare auto's wordt op 

een aansprekende manier de praktijk zo goed 
mogelijk nagebootst. 
o Voor groep 1 en 2: “Toet Toet”: een speelse introductie op 

gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 
gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

o Voor groep 3 en 4: “Blik en klik”: een volgende stap in gevaarherkenning. 
Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel 
en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

o Voor groep 5 en 6: “Hallo auto”: in en om een stille, elektrische ANWB 
lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid 

en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 
Als het zover is, volgt nadere informatie via Parro. Ook ontvangt u dan een 

link naar een filmpje Streetwise in de praktijk.   
 

• In de groepen 4 (juf Wendy) en 4-5 (juf Joyce/Julia) 

zijn de “Rots en Water”-lessen afgerond. Elke 
maandagmiddag is gewerkt aan de Weerbaarheid. 

Daarbij kunt u denken aan de thema’s: stevig staan, 
eigen waarde, grenzen, kracht, kiezen en 
samenwerken. 

Aan het eind van de les hebben de leerlingen 
genoten van een ontspanningsoefening, "Op de rug 

pizza bakken". Na de herfstvakantie zijn groep 5 (juf Marjolijn/ juf Petra) en 
groep 5/6 (juf Janneke/ juf Jacqueline) aan de beurt. 
 

• Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar op dezelfde manier gevierd als 
afgelopen jaar. Sint brengt met zijn pieten een bezoek aan SBO Diekmaat –

Da Vinci Berkelland in het speellokaal. De kinderen van de groepen 1 tot en 
met 4, 4/5 gaan om de beurt bij hem op bezoek. De andere groepen vieren 
het feest in hun eigen lokaal. Op deze dag zijn de leerlingen van de groepen 

1-2, 3, 4 en 4/5 om 12.15 uur vrij. De ouder(s)/verzorger(s) van deze 
leerlingen wordt gevraagd zelf hun kind te komen ophalen en de 

taxichauffeur te informeren.  
 
• Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar op dezelfde manier gevierd als 

afgelopen jaar. Sint brengt met zijn pieten een bezoek aan SBO Diekmaat –
Da Vinci Berkelland in het speellokaal. De kinderen van de groepen 1 tot en 

met 4, 4/5 gaan om de beurt bij hem op bezoek. De andere groepen vieren 
het feest in hun eigen lokaal. Op deze dag zijn de leerlingen van de groepen 
1-2, 3, 4 en 4/5 om 12.15 uur vrij. De ouder(s)/verzorger(s) van deze 

leerlingen wordt gevraagd zelf hun kind te komen ophalen en de 
taxichauffeur te informeren.  
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•  

Bezoek Landbouwbedrijf. 
Jaarlijks worden de leerlingen van groep 8 

door LTO-Noord, afdeling Achterhoek Noord 
uitgenodigd voor een bezoek aan een 

landbouwbedrijf. Vaak is dat een bezoek aan een boerderij in Neede. De 

leerlingen krijgen een rondleiding, mogen vragen stellen, en sluiten vaak af 
met wat lekkers. Dit jaar is het boerderijbezoek gepland op vrijdag 4 

november. De groepen 7a-8a en 7b-8b hebben zich aangemeld. Via Parro 
worden ouder(s)/verzorger(s) te zijner tijd geïnformeerd. 
 

• Het Nationaal Schoolontbijt is in heel Nederland gepland in de periode van 
7 t/m 11 november. Het doel is de leerlingen te laten ervaren hoe leuk en 
belangrijk het is de dag te starten met een gezond ontbijt. De scholen 

ontvangen voor alle leerlingen uitgebreide, gevarieerde ontbijtpakketten. 
Zonder ontbijt vertrekken is voor hen geen goed plan. Daarom gaan we op 

SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland gezellig 
samen lunchen! 
De lunch is op dinsdag 8 november. De 

leerlingen hoeven voor de lunch niets mee te 
nemen; wel drinken en fruit voor de kleine 

pauze. De lunch wordt geleverd en het bestek is 
aanwezig op school (voor de grote eters is het 
verstandig nog een extra boterham in de 

trommel mee te geven, maar in principe is er voor elk kind voldoende qua 
eten en drinken). We hopen op een fijne, gezonde en gezellige lunch! 

Wilt u meer lezen, kijk dan op www.nationaalschoolontbijt.nl  

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 
Sinterklaas is voor veel prikkelgevoelige kinderen een hele spannende en 

stressvolle periode, en dus helemaal niet zo leuk als eigenlijk de bedoeling is. 
Kinderen zijn sneller moe, hangerig, huilerig, vertonen drukker gedrag. Om 
ervoor te zorgen dat deze kinderen er toch van kunnen genieten zonder al teveel 

spanning, stress, onzekerheid en onveiligheid staan hieronder een aantal 
handreikingen. 

 
• Intocht: Als je ervoor kiest om samen met je kind naar de intocht te 

gaan, kies dan een rustige intocht, misschien in een kleinere plaats dan 

waar je zelf woont.  
• Andere Sintbezoekjes: Sint komt niet alleen aan in je eigen woonplaats 

en bij je thuis, maar vaak ook bij alle opa's en oma's, bij beide 
ouder(s)/verzorger(s) op het werk en bij clubs of verenigingen. Beperk 
deze bezoekjes . Kies bewust en deel het met het kind!  

• Schoen: Spreek van te voren af wanneer je kind de schoen mag zetten. 
Hou de schoencadeautjes klein en leg ook aan je kind uit wat hij in zijn of 

haar schoen kan verwachten. Maak samen een schoenkalender zodat voor 
iedereen duidelijk is wanneer de schoen gezet mag worden. 

http://www.nationaalschoolontbijt.nl/
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• TV: Sinterklaasprogramma's starten weer en daar gebeuren vaak hele 

spannende dingen. Sommige kinderen vinden dit bewust of onbewust echt 
veel te spannend. Wat moet je kind geloven, is alles waar en komt alles 

wel goed? Kies samen of je überhaupt wel wilt kijken, kies één programma 
en kijk samen! Zo kun je uitleggen en relativeren, en weet je wat hem of 
haar bezig kan houden als het programma al lang afgelopen is. 

• Voed zelf op: Zorg ervoor dat je Sinterklaas buiten de opvoeding houdt. 
Het is zo makkelijk en zo snel gezegd; "Als je nu niet luistert zeg ik dat 

tegen Sinterklaas." Of: "De luisterpiet hoort alles, pas maar op." Het zorgt 
voor een onveilig gevoel bij je kind, het maakt hem onnodig bang, en het 
is al zo spannend. 

• Regelmaat en structuur: In deze drukke periode waarin kinderen overal 
geconfronteerd worden met Sinterklaas, is het voor veel kinderen heel fijn 

als je je vasthoudt aan je eigen voor hen bekende ritme, regelmaat en 
structuur. Dit zorgt voor duidelijkheid en daarmee veiligheid in een toch al 
zo onstuimige decembermaand. 

• Uitzwaaien: Misschien wel belangrijker dan de intocht: Hij gaat echt weer 
weg! In sommige steden zwaaien ze de Sint echt uit, hij gaat terug aan 

boord van de pakjesboot en vertrekt echt weer naar Spanje. Dit geeft rust 
en veiligheid.  
Bron: www.judithenkindercoach.nl   

 
 

EXTRA INFO 

 
• Wat vindt u van ons onderwijs? 

We horen graag uw mening over het onderwijs op SBO Diekmaat!  
Begin november, na de herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in 

te vullen. De vragen gaan over verschillende thema's die spelen binnen het 
onderwijs op onze school.  
Op hetzelfde moment vragen we ook de mening van de leerlingen, de 

medewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende 
invalshoeken terug hoe er tegen SBO Diekmaat en ons onderwijs aangekeken 

wordt. 
Deze informatie helpt ons om terug te blikken op de  
ontwikkeling van het onderwijs op onze school en  

ook bij het zetten van volgende stappen.  
 

 
 
Wat kunt u verwachten? 

Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw 
mailbox. In die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, 

maar ook de ‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per gezin ontvangt 
u één uitnodiging, in de situaties van gescheiden ouders ontvangt de 
verzorgende ouder de vragenlijst. Het is voor iedere leerling mogelijk dat er  

een 2e vragenlijst wordt verzonden. Wilt u gebruik maken van dit aanbod dan 
kunt u dit bij de directie aangeven via mail (info@sbodiekmaat.nl), uiterlijk 

maandag 24 oktober.  
 

http://www.judithenkindercoach.nl/
mailto:info@sbodiekmaat.nl
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De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld worden. We 

verwachten de resultaten van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te 
kunnen delen.  

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op SBO Diekmaat! 
Kunnen we ook op uw feedback rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw 
deelname. 

 

 

 




