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VOORAF 

 

Na een prachtige nazomer waarin we hebben genoten van veel zonnige 
momenten, kunnen we gaan wennen aan de herfst. “Regelmatig een bui met ook 
zonnige periodes”, is dan het bericht van de weerman. Zo zijn ook de ervaringen 

uit de groepen: het zal vaak vlekkeloos verlopen, maar ook zien we geregeld 
donkere wolkjes. Dat hoort bij deze fase van het schooljaar. Iedereen vindt zijn 

plekje, vaak heel vlot; bij sommige kinderen duurt het wat langer.  
Ons PBS- gedragsteam geeft er bruikbare info over. 
 

De start van ons schooljaar staat ook in het teken van BEWEGEN! In de 
bovenbouw is specifieke aandacht besteed aan bewegen in 

combinatie met voeding. Daarmee hebben ze zelfs de krant 
gehaald (zie laatste bericht in deze Diekpraat).  
In gymzalen is iedereen blij met nieuwe materialen, waardoor 

bewegen nog leuker zal worden. Daar profiteren we allemaal van. 
De gymjuffen en gymmeester Jim kunnen alle kinderen nog meer 

uitdagen. Er is voldoende over te lezen in deze Diekpraat. 
 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

2-13 oktober Kinderboekenweek   

7 oktober Inloopspreekuur bij 

de jeugdarts, Mevr. 

L. van den Ouden 

Info aan de balie Tussen 14.00 tot 

15.00 uur 

9 oktober Lesvrije dag voor 

alle leerlingen 

i.v.m. een OPONOA 

studiedag 

 De hele dag 

21 t/m 25 

oktober  

Herfstvakantie   

Om alvast te noteren! 
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8 november Lesvrije dag voor 

de leerlingen van 

groep 3 en 4 

 De hele dag 

14 november Inloop-

koffieochtend 

In 

personeelskamer 

8.30 tot 9.30 uur 

 

ORGANISATIE 

 
 

• Met het nieuwe verrolbare klimeiland en het blauwe magic blocks worden 
de leerlingen van de onderbouw nog meer uitgedaagd tijdens de 

gymlessen. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
• Juf Kristi Hulscher en haar partner Mark zijn de 

trotse ouders geworden van een dochter. Marijn is 
geboren op zaterdag 21 september. Het team en de 
leerlingen van SBO Diekmaat feliciteren juf Kristi en 

Mark en wensen hen veel geluk toe.  
 

 
 
 

• Zaterdag 5 oktober is de Nationale dag van de Leraar. Een dag die 
bedoeld is om de leerkrachten in het zonnetje te zetten. 

 

 

 

• Woensdag 9 oktober hebben de leerlingen lesvrij. Het team heeft deze 
dag een studiedag. Alle schoolteams van de OPONOA-scholen nemen 

deel aan deze jaarlijkse studiedag. 
 

• Op maandag 7 oktober houdt de jeugdarts mevr. L. den Ouden een 
inloopspreekuur op SBO Diekmaat van 14.00 tot 15.00 uur. U kunt als 

ouder/verzorger op deze middag, zonder afspraak, met de jeugdarts in 
gesprek over vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. 
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• In de schoolgids staan op bladzijde 34 de studiedagen van dit schooljaar 

vermeld, dagen waarop de leerlingen lesvrij zijn. Eén datum is gewijzigd 
en er is één datum toegevoegd. 

Hieronder het aangepaste overzicht van de studiedagen in 2019-
2020: 
 

o Woensdag 9 oktober 2019 
o Maandag 2 december 2019 (was oorspronkelijk dinsdag 26 

november) 
o Donderdag 30 januari 2020 
o Dinsdag 24 maart 2020 (toegevoegde datum) 

o Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag) 
o Maandag 22 juni 2020 

 
• Komend schooljaar wil SBO Diekmaat 2 zogenaamde inloop-

koffieochtenden organiseren. Deze ochtend kunt u uw kind naar school 

brengen en bent u tussen half 9 tot maximaal half 10 van harte welkom in 
de personeelskamer om onder het genot van een kop koffie/thee andere 

ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten, een gesprek te voeren met enkele 
teamleden en eventuele algemene vragen te stellen.  

Het is niet de bedoeling dat er deze ochtend specifiek gesproken wordt 
over de ontwikkeling van uw kind, daar zijn andere gespreksmomenten 
voor bedoeld. 

De eerste inloop-koffieochtend is gepland op donderdag 14 november.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag 26 september was de eerste  
ontruimingsoefening van dit schooljaar. Het is 
belangrijk een aantal maal per jaar met de 

leerlingen de vluchtroutes te oefenen, zodat in 
het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld een 

brand) iedereen de school vlot kan verlaten en 
weet waar op het schoolplein de verzamelplek is. 
  

 
 

• Op dit moment zijn medewerkers van een dakdekkersbedrijf hard aan het 
werk om het dak van het schoolgebouw te renoveren. De isolatielaag en 
de toplaag van het gehele dak worden vervangen.  

Dit geeft op sommige dagen enige overlast. Het kan rumoer in het 
klaslokaal veroorzaken en mogelijk parkeerproblemen door kranen en 

vrachtwagen op de parkeerplaats. Over 2 weken is de renovatie afgerond 
en is het dak tevens geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat 
project zal ook komend schooljaar worden uitgevoerd. 
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UIT DE GROEPEN 

 

• Gianno is gestart in groep 4. Heel veel plezier en succes!  

 

• De leerlingen van de groepen 6 en 7 hebben in de week van 23 

september een bezoek gebracht aan Natuurpark Kronenkamp in 
Neede. Tijdens de rondleiding hebben ze uitleg gekregen over de oude 

waterzuivering. Daarna mochten de leerlingen een 
eigen mini-waterzuivering maken met behulp 
van een petfles: watten op de bodem, een laagje 

zand en daarop steentjes. 
Het vuile water komt er “gezuiverd” uit!   

Een etiket met de naam erop maakt het helemaal 
af. 
Binnenkort is dit bezoek te bewonderen op TV Gelderland. 

De datum is nu nog niet bekend. U hoort ervan. 

 

 

 

• In augustus zijn de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 aan de slag gegaan 
met de nieuwe taalmethode Staal-Taal. De eerste ervaringen zijn 

positief; er is veel aandacht aan mondelinge taal en aan de ontwikkeling 
van de woordenschat aan de hand van een thema.  
De lesboeken zijn overzichtelijk wat betreft de lay-out en  

de leesopdrachten zijn aangepast.  
 

• Weerbaarheidstraining. 
Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. We komen 

elke dag in allerlei situaties terecht waarin we tegenstand moeten of willen 
bieden. We gebruiken onze stem, gezichtsuitdrukking, houding, beweging 
en taal om te laten zien wie we zijn, wat we willen en hoe we met onze 

omgeving contact willen hebben. Om te laten zien wie je bent, moet je 
stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. 

 
In de week voor en na de herfstvakantie  geven juf Harriët en meester Jim 

weerbaarheidstraining tijdens de gymles. In 
de onderbouw wordt deze training in de vorm 
van spelletjes aangeboden. In de midden- en 

bovenbouw geeft meester Jim judolessen. 
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 
  

• De eerste weken zijn heel belangrijk in de nieuwe groep. We zijn gewend 

aan elkaar, de (nieuwe) leerkracht en de (nieuwe) klasgenoten. De 
volgende fase in de groepsvorming breekt aan. De kinderen weten 

ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten.  
Kinderen gaan zich nu wat meer laten zien: "Mijn mening moet gehoord 
worden, ik ben er ook." De groep is wat meer rumoerig en er is soms wat 

onrust, dat zullen ze thuis ook aangeven. Er zijn botsingen, onenigheid en 
ruzietjes. Dit hoort bij deze fase en is niet verontrustend. De hiërarchie 

wordt bepaald. Ze zijn op zoek wie bij wie hoort, bij wie ze zelf horen of 
willen horen. De een heeft daar last van en laat van zich horen, terwijl de 
ander rustig afwacht.  

De leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven horen, maar dat de 
manier van oplossen wel belangrijk is. Conflicten worden samen 

uitgepraat. Belangrijk hierin zijn de gedragslessen en het blijven focussen 
op het positieve. Vooral het goede voorbeeld blijven herhalen zorgt 
ervoor dat kinderen het goede gedrag inprenten.  

Na verloop van tijd komt meer rust. Waarschijnlijk gaat u dat thuis ook 
merken. 
 

 

 

 

 

 

EXTRA INFO 

 
 

    Reis mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van de Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van REIZEN.  

Daarom zullen er in die periode allerlei activiteiten georganiseerd worden op SBO 
Diekmaat:  

• De kinderen van groep 4, 5 en 6 brengen een bezoek aan de bieb. 
• Maandag 14 oktober komt de moeder van Dalia op school om samen met 

Dalia en stagiaire logopedie Ilse, een Syrisch hapje te koken. Aan het eind 
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van de middag komen deze dames in de groepen om alle leerlingen in de 

blauwe gang ( groep 6, 7 en 8) te laten proeven uit de Syrische keuken. 
• In de oranje gang (groep 1-2, 3, 4 en 5) komt buschauffeur Jim Sleebos 

vertellen hoe het is om een bus te besturen en wat er allemaal bij komt 
kijken. Jim laat beeldmateriaal en attributen zien die horen bij zijn beroep 
als buschauffeur. 

• De leerkrachten zullen veel voorlezen, zingen en swingen op de hit “Reis 
mee!” van Kinderen voor Kinderen en andere passende songs. 

 
Uiteraard staan in de boekenkast in de hal boeken over het thema Reis mee!, 
zodat de leerlingen ook lekker zelf kunnen lezen. 

 
Heeft uw kind een leuke serie boeken gevonden om te gaan lezen of wilt u eens 

andere boeken voorlezen? Een bezoek aan de bibliotheek is meer dan de moeite 
waard. De bibliotheek heeft boeken en tijdschriften voor alle leesniveaus en over 
heel veel onderwerpen. Tijdens de Kinderboekenweek zullen in de Bieb 

verschillende activiteiten georganiseerd worden. Houd de plaatselijke krantjes in 
de gaten! 

 

Als afsluiting van deze Diekpraat het artikel uit de krant:   

 

 


