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VOORAF 

 

 

Ook dit jaar hebben we mogen genieten van een prachtige nazomer; geen 
wonder dat het even wennen is nu we de zon wat minder zien. Misschien heeft 

het mooie weer ertoe bijgedragen dat de “zonnigheid” in en om de school ook zo 
merkbaar is! Dat vraagt om uitleg.  
 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen allemaal naar binnen 
als ze op school komen. De juf/meester heet hen welkom en ze weten wat ze 

moeten/kunnen doen en hoe ze dat moeten doen; dat hebben ze geleerd. Het 
resultaat is duidelijk te merken: rust in de gangen en in de klassen.  
Dat geldt ook voor het buitenspelen: kinderen spelen heel verdraagzaam samen 

(soms alleen) op het plein. Er zijn weinig conflicten. Pleinwachten, niet altijd de 
eigen leerkracht, zien spelende kinderen die doen wat ze geleerd/geoefend 

hebben tijdens de gedragslessen. Wat zijn de afspraken bij het voetbalveld, in de 
zandbak? Wat moet ik doen als ik wil wisselen? Wat wordt van me verwacht op 
de gang, als de bel gaat, bij het handen wassen enz.? Leerkrachten kunnen 

royaal beloningsmuntjes uitdelen. Dat betekent gevulde buizen én een 
groepsbeloning.  

Een compliment aan alle leerlingen en juffen en meester die dat met hen oefenen 
in de lessen, is dan ook zeer op zijn plaats.  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

1 oktober Start 

kinderboekenweek 

  

2 oktober Voorlichting Bureau 

Halt in groep 8a en 8b 

(Jeugdcriminaliteit) 

In de eigen 

groep 

 

7 oktober Online-bijeenkomst 

over het 

verwijzingstraject naar 

het Voortgezet 

Onderwijs voor de 

ouder(s)/verzorger(s) 

van de leerlingen uit 

groep 8a en 8b.  

 19.30 uur 

Nadere info voor de 

betreffende 

ouder(s)/verzorger(s) 

volgt via Parro 

8 oktober Lesvrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. 

studiebijeenkomst 

voor alle leerkrachten. 

 De hele dag. 

19 t/m 23 

oktober 

Herfstvakantie  We starten weer op 

maandag 26 oktober 

Om alvast te noteren: 

Lesvrije dag op 2 november voor groep 4 en 13 november voor groep 3 . 

 

 

ORGANISATIE 

 
 

 Donderdag 8 oktober hebben de leerlingen lesvrij. De teams van SBO 
Diekmaat en Da Vinci Berkelland hebben een studiebijeenkomst. Het 
onderwerp van de dag is ‘Effectief rekenonderwijs’. Met ingang van het 

nieuwe schooljaar wordt er gerekend uit de nieuwe rekenmethode ‘Getal en 
Ruimte Junior’. De invoering van de methode én goede rekeninstructie staan 

centraal. Dit alles met als doel de rekenresultaten van de leerlingen te 
verbeteren. 
 

 Dinsdagmiddag 29 september heeft de eerste 
ontruimingsoefening plaatsgevonden. Het is 

belangrijk twee keer per jaar met de leerlingen de 
vluchtroutes te oefenen, zodat in het geval van een 
calamiteit (bijvoorbeeld bij brand) iedereen de school 

vlot kan verlaten en weet waar op het schoolplein de 
verzamelplek is.  
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 Het protocol met COVID-19-maatregelen en schoolafspraken om op een 

verantwoorde wijze onderwijs te geven, wordt voortdurend aangepast. Na 
aanscherping van de maatregelen door de overheid, voert de schoolleiding de 

wijzigingen in het protocol door. Als u belangstelling heeft kunt u de laatste 
versie van het protocol lezen op de website www.sbodiekmaat.nl   

 

 Bij deze Diekpraat zit een bijlage waarin een zogenaamde ‘Beslisboom’ is 
opgenomen. Met deze informatie kunt u zelf een goede afweging maken of 

uw kind met een verkoudheid wel of niet naar school kan.  
Wanneer uw kind enkele dagen afwezig is vanwege bijv. verkoudheids-
klachten zal de groepsleerkracht geen online onderwijs verzorgen.  

In de klaslokalen is het momenteel soms fris. Op advies van de overheid zijn 
schoolafspraken gemaakt over voldoende ventileren. Dat betekent dat ramen 

en deuren openstaan. De temperatuur in de lokalen is daardoor aan de lage 
kant. Een vest of trui (aan of in de tas) kan heerlijk zijn op zulke momenten.  
 

 
Binnenkort ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) 

een informatiebrief van de Ouderraad. Daarin 
kunt u lezen hoe de Ouderraad is samengesteld 

en wat de ouderraad allemaal doet. 
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Als 
u belangstelling heeft en u wilt inzetten bij het 

bedenken en organiseren van allerlei activiteiten 
of wilt meedenken over zaken die op school 

spelen, dan kunt u een mail sturen naar 
info@sbodiekmaat.nl   
U kunt ook contact opnemen met de leerkracht 

van uw kind.  
 

 Maandag 5 oktober is de Nationale dag van de Leraar. Op deze dag zullen 
de leerkrachten van SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland in het zonnetje 
worden gezet! 

 

UIT DE GROEPEN 

 

 In groep 2, bij juf Astrid en juf Sylvia, hebben we Jaylano welkom geheten. 
Fijn om te zien dat hij zijn draai al gevonden heeft in de klas en op het plein. 

 

 In september is het tijd voor de landelijke opschoondag op SBO Diekmaat - 
Da Vinci Berkelland: ook dit jaar weer een groot succes!! Tijdens de les zijn 

de leerlingen geïnformeerd over afval: het belang van afval scheiden en de 
wat er daarna mee gebeurt. Plastic krijgt speciale 
aandacht, met name de “plastic-soep”. 

De leerlingen van groep 5 en Da Vinci Berkelland zijn 
met een grijper en een vuilniszak aan de slag gegaan 

om al het zwerfafval in de omgeving van de school te 
verzamelen. Ze hebben hard gewerkt en daardoor de 

buurt weer een beetje schoner gemaakt! 

http://www.sbodiekmaat.nl/
mailto:info@sbodiekmaat.nl
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 

 De eerste weken zijn belangrijk in de nieuwe groep, de zogenaamde “ Gouden 
Weken”. Het is de tijd om te wennen aan elkaar: aan de (nieuwe) leerkracht 

en aan de (nieuwe) klasgenoten. Om het doel te bereiken hebben de kinderen 
in alle groepen verschillende spelletjes gespeeld en opdrachten gedaan, 
gericht op elkaar beter te leren kennen en begrijpen.   

 
Vanaf de eerste schoolweek is aandacht besteed aan gedragslessen, waarin 

de gedragsverwachtingen duidelijk worden voor alle kinderen. De 
leerkrachten oefenen met de kinderen gewenst gedrag. Daarbij 

kunt u denken aan de manier van lopen door de gang en 
omkleden vóór en na de gymles. Tijdens het oefenen laten 
leerkrachten (soms met hulp van de kinderen) het goede gedrag 

zien, maar ook hoe het niet moet. Dat spreekt kinderen erg aan!  
Wanneer de leerlingen het gewenste gedrag laten zien, volgt 

direct een beloning: ze verdienen een muntje voor de buis. Een 
volle buis levert een groepsbeloning op. 
Deze positieve benadering versterkt het gewenste gedrag en 

bevordert een goede sfeer in de klas en op het plein. Dat is 
merkbaar in de hele school! 

Het is fijn om te zien dat de motivatie van leerlingen groeit! 
 

 

 
 

 

NIEUWS VAN DE LEESWERKGROEP 

 

 
Waar gaat het over? 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 staat het thema “En Toen…” centraal. 

We gaan terug in de tijd. Boeken brengen de geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen 

over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de 
oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken…… 
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De Kinderboekenweek op SBO Diekmaat. 

Om de opening van de kinderboeken week te vieren gaan de groepen 1 t/m 4 
dansen op het lied “Tijdmachien” in de grote gymzaal. 

Ook maken alle kinderen van de school een heel lange Leesslinger. Deze 
slinger hangt in de blauwe en oranje gang. Aan de slinger hangen vlaggetjes 
met daarop de titel van een favoriet boek en de naam van de leerling die het 

boek heeft gelezen. In de kleutergroepen staat de titel van het boek dat door 
de juf is voorgelezen op de vlag. Ook leerkrachten hangen vlaggetjes op met 

hun favoriete kinderboek. Het wordt vast een mooie en vrolijke leesslinger! 
 
Activiteiten in de bibliotheek. 

In de bibliotheek wordt tijdens de Kinderboekenweek van alles georganiseerd. 
Je kunt knutselen, er wordt voorgelezen en er staat een thematafel met 

boeken over onderwerpen die met geschiedenis te maken heeft. Op de 
website van de bieb is te lezen wat er nog meer te beleven is! 

 

 

EXTRA INFO 

 
 De maand van de opvoeding. 
 

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking 

tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en 
Winterswijk en verschillende (zorg) organisaties. Zij zet 

zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen 
en jongeren tot en met 23 jaar.  
Het platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor 

ouders en professionals in de Oost-Achterhoek.  
Deze nieuwsflits gaat over: De Maand van de 

Opvoeding in oktober! 
                                                                          

Ouders, opvoeders, inwoners en professionals kunnen meedoen met allerlei 
gratis activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Deze keer vanuit huis en 

vanachter de computer, want het Preventie Platform Jeugd biedt de workshops 
online aan. In dit bericht kunt u lezen wat het aanbod is.  

Meer informatie en aanmelden kan via www.preventieplatformjeugd.nl/maand-
van-de-opvoeding   
Een kleine greep uit het programma van de Maand van de Opvoeding: 

 5 oktober om 20.00 uur - 
Timemanagement: hoe houd ik alle ballen in de lucht?  

Interactieve Webinar voor opvoeders en ouders hoe je de dingen anders 
kunt organiseren.  

 Vanaf 7 oktober te zien -   

http://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding
http://www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding
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Regels en afspraken met je kind.  

In deze video vertelt gedragsdeskundige Anja van de Laan over het maken 
van goede afspraken met je kind. Te zien op YouTubekanaal: 

preventieplatform Jeugd 
 12 oktober -    

Stop, dit wil ik niet!  

Er komt van alles op kinderen af en kinderen ervaren druk. Hoe kan je 
kind aangeven dat hij/zij iets niet wilt? Niet met anderen mee, maar 

kiezen voor jezelf? In deze Webinar op 12 oktober wordt gesproken over 
weerbaarheid en wat je daarin als ouder voor je kind kan doen.   

 14 oktober -    

Beschermen of loslaten in de opvoeding.  
Grenzen stellen, regels: we beschermen onze kinderen tegen alles wat 

(misschien) kan gebeuren. Is dat wel zo goed, wat doet dat met je kind? 
In deze Webinar wordt gezocht naar antwoorden en naar de balans.  

 vanaf 26 oktober -  

Seksualiteit, hoe praat je met je puberende zoon of dochter over 
seksualiteit?  

En waar vind je de balans tussen verbieden, waarschuwen en loslaten? In 
deze video van de Moraalridder krijg je als ouder tips en tricks. Te zien op 

het YouTubekanaal: preventieplatform Jeugd 
 28 oktober -   

Pubers en social media.  

Gamen, social media, YouTube, Netflix: jongeren leven in een wereld vol 
digitale mogelijkheden en kunnen zich hier gemakkelijk in verliezen. Hoe 

ga je hier als ouder mee om? In dit Webinar van psycholoog en 
ervaringsdeskundige Laurens Veltman hoor je meer over de digitale 
belevingswereld van je zoon/dochter en wat voor impact dit kan hebben.  

 
Naast deze inspirerende Webinars en interessante video’s zijn op de 

Facebookpagina elke week praktische opvoedtips te vinden. Kijk op 
Facebook: Preventie Platform Jeugd  

 

 
 


