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VOORAF 

 

 

 
We zijn weer begonnen! Even wennen na zo’n fantastische vakantie. Gelukkig 

genieten we nog steeds van het heerlijke weer! 
 
Na de vakantie is het altijd weer wennen voor onze leerlingen om het dagelijkse 

ritme op te pakken: op tijd naar bed en wakker worden en de taxi/bus die op tijd 
wil vertrekken.   

Op school is het ook aanpassen aan nieuwe leerlingen, juffen of meester, een 
plek in het lokaal en soms spelen op een ander plein. Dat kost tijd! 
We gaan ons best doen en er met zijn allen voor zorgen dat alle leerlingen zich 

zo snel mogelijk veilig voelen in de veranderde situatie.  
We hebben er zin in!! 

 
 

 

Om u als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 

op onze school, ontvangt u in het begin van elke maand per email deze 
“Diekpraat”: de nieuwsbrief van onze school. De Diekpraat wordt tevens op de 
website van de school geplaatst: www.sbodiekmaat.nl  

http://www.sbodiekmaat.nl/


2 
 

 

AGENDA 

 

Datum Activiteit Waar Tijdstip  

13 september ANWB Streetwise In de gymzaal en 

rondom de school 

Volgens rooster 

voor elke groep  

17 september Jaarvergadering van 

de ouderraad en 

Klassikale ouderavond 

In de grote 

gymzaal en 

aansluitend in het 

lokaal van uw kind 

Start 19.30 uur. 

De uitnodiging 

ontvangt u begin 

september. 

18 september Lesvrije dag voor alle 

leerlingen i.v.m. een 

studiedag voor het 

team van SBO 

Diekmaat 

 Hele dag 

25 september Ontruimingsoefening  Nog nader te 

bepalen 

26 september Start 

kinderpostzegelactie 

voor de 

schoolverlaters 

  

 

ORGANISATIE 

 

 Constructief samenwerken met ouder(s)/verzorger(s) vinden we erg 
belangrijk op onze school. Dat bevordert het welbevinden en de 

leerontwikkeling van de leerlingen. Het is van groot belang om kennis de 
maken met de leerkracht van uw kind.  
Vandaar dat de groepsleerkrachten in de maanden september t/m 

november een startgesprek voeren. Deze gesprekken worden op school 
gehouden.  

Om elkaar beter te leren kennen, maar vooral uw zoon of dochter, onze 
leerling, zullen we een aantal onderwerpen bespreken die gericht zijn op 
de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie en het welbevinden op 

school. Bij de uitnodiging ontvangt u nadere informatie over het 
startgesprek. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
. 
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 Streetwise: Verkeerslessen voor leerlingen verzorgd door de ANWB. 

Dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven, vinden we 
allemaal erg belangrijk.  Een reden voor de ANWB om het praktische 

lesprogramma “ANWB Streetwise” te ontwikkelen voor het basisonderwijs.  
“Streetwise” is opgebouwd uit zeven modules passend bij de leeftijd en 
ontwikkelfase van de leerlingen. 

Donderdag 13 september bezoekt het team van Streetwise SBO 
Diekmaat.  

De praktische verkeerstraining wordt voor de groepen 3 t/m 8 volledig 
verzorgd en uitgevoerd door instructeurs van ANWB Streetwise. Voor de 
groepen 1 en 2 wordt de training uitgevoerd door de eigen leerkracht. De 

dag is verdeeld in 3 blokken van 1,5 uur. Elke groep neemt deel aan 1 
blok. De leerlingen van groep 7 en 7-8 brengen die dag hun fiets mee naar 

school. 
Volgende week krijgen de leerlingen een ouderbrief mee naar huis waarin 
nog meer informatie te lezen is. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Op dinsdag 18 september is de eerste studiedag van dit jaar. Het team 
volgt een aantal scholingsbijeenkomsten over Expliciete Directe 
Instructie met als doel om de instructievaardigheden, de manier waarop 

we kinderen iets leren, verder te blijven ontwikkelen. 
 

 Vrijetijdsactiviteiten na schooltijd zijn voorgaande schooljaren in het 
voor- en najaar georganiseerd in samenwerking met Beweegwijs. De 
leerlingen konden gedurende een periode van 5 weken op één dag per 

week deelnemen aan verschillende sport- en spelactiviteiten, begeleid 
door een sport-spelcoach van Beweegwijs.  

De organisatieopzet van deze vrijetijdsactiviteiten is met ingang van dit 
schooljaar gewijzigd. Nu kunnen, gedurende het gehele schooljaar de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 (bijna) iedere donderdag deelnemen aan 

de vrijetijdsactiviteiten. 
Een informatiebrief en een opgavestrookje om deel te nemen heeft u 

inmiddels ontvangen. 
 

UIT DE GROEPEN 

 

 Half september gaat juf Linda Hammink met zwangerschapsverlof. 
We wensen haar een fijne tijd toe!! Juf Linda zien we terug in het begin 

van 2019.  
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 Maar liefst 10 nieuwe leerlingen zijn dit nieuwe schooljaar gestart op 

SBO Diekmaat. Milan ter Haar en Julian Olthaar in groep 1-2 bij juf Janine 
en juf Sylvia, Demi Schutten in groep 3 bij juf Marlies en juf Jeanine en 

Siem Klein Gebbink, Kay Nijland in groep 4-5 bij juf Kristi en juf Petra. Zij 
komen in de onderbouw. 
In de middenbouw is Marly Benschop begonnen in groep 5-6 bij juf 

Jojanneke en juf Mirjam en  Marley Hauber en Jelle Roessink in groep 6b 
bij juf Marjolijn en juf Ineke. Iris Morsink komt in de bovenbouw in groep 

7 bij Juf Jacqueline en juf Janneke en Lorenzo 
Rotink in groep 7-8b bij juf Angelique en juf 
Regina. 

 
 

Wat fijn dat jullie er zijn!  
 
U heeft het al gelezen, maar we verwelkomen de 

twee nieuwe juffen nog een keer extra: juf Hilde Wagenvoort en juf 
Lisanne Klein Brinke.  

 
 

 SBO Diekmaat is een zogenaamde ‘Kans voor een Kind school’. Zie 
voor meer informatie over Kans voor een Kind de website van de school 
(www.sbodiekmaat.nl) 

Mans Revoort had als wens aangegeven dat hij graag een bezoek wilde 
brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Mans wilde onder andere 

graag de Nachtwacht van Rembrandt in het echt zien. Mans heeft een 
klasgenootje, Dian Spikker, uitgekozen om samen met hem en de 
leerkracht, juf Jacqueline, naar het Rijksmuseum te gaan. 

Voor Mans en Dian is 4 juni een mooie en onvergetelijke dag geworden. 
De kinderen hebben met eigen ogen van dichtbij de schilderijen van de 

Nederlandse grootmeesters bewonderd. 
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 "Goed gedrag kun je leren", dat is het uitgangspunt van PBS (Positive 
Behavior Support). U heeft er de afgelopen jaren over gelezen in de 

Diekpraat of/en informatie ontvangen op ouderavonden.  
Dit jaar zult u maandelijks geïnformeerd worden door het PBS-

gedragsteam van SBO Diekmaat onder de kop:  
“VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM”. 

 

In de eerste schoolweken starten we de gedragslessen weer op. We 
oefenen met de kinderen hoe ze moeten lopen op de gang en welke 

afspraken we hebben over het naar de wc gaan. Tijdens het oefenen laten 
we goede en ook foute voorbeelden zien. Dit is erg aansprekend voor de 
kinderen, en omdat we afsluiten met het goede voorbeeld, is dat gewenste 

gedrag het beeld dat blijft hangen. Wanneer we kinderen op dit gewenste 
gedrag “betrappen”, kunnen ze muntjes verdienen voor de klas. En daar 

hangt dan een leuke groepsbeloning aan vast. We belonen direct en op 
een positieve manier. Belangrijk is, dat het gewenste gedrag duidelijk is: 
de kinderen weten welk gedrag wij van ze verwachten.  

Op school noemen we regels vaak gedragsverwachtingen. Op de klassikale 
ouderavond laten we zien wat we nog meer doen binnen PBS en kunt u 

ideeën opdoen om thuis aan de slag te gaan met gedrag. Fijn u dan te 
ontmoeten! 
 

 

EXTRA INFO 

 
 We werken al enkele jaren met KLASBORD, een social media tool voor 

het onderwijs. Klasbord maakt communicatie tussen school en thuis leuk, 
gemakkelijk en veilig. U ontvangt de leukste foto’s, tekstberichten of 
vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app. 

Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De 
leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de 

interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn 
alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn 
geaccepteerd. 

Klasbord werkt in een aantal eenvoudige stappen: 
De leerkracht maakt een klas aan op Klasbord en stuurt een uitnodiging 

naar de ouder(s)/verzorger(s). In de uitnodiging staat een 
unieke klascode. Ook staat er een omschrijving hoe je de 
klas als ouder/verzorger kunt volgen.  

  
I.v.m. AVG (Autoriteit Persoonsgegevens) zijn wij als 

school verplicht jaarlijks toestemming te vragen voor het 
plaatsen van beeldmateriaal. U heeft hiervoor een apart 
schrijven ontvangen waarbij u toestemming moet verlenen voor gebruik 

beeldmateriaal.  
Zonder die toestemming mogen wij geen foto’s van uw kind 

plaatsen!  
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 Nieuwsbericht voor ouder(s)/verzorger(s) van de GGD Noord- en 

Oost Gelderland. 
 

Afgelopen najaar is de Kindermonitor uitgevoerd:  
Hét onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000 
ouder(s)/verzorger(s) vulden de vragenlijst in! We 

stelden  de ouder(s)/verzorger(s) vragen over 
onderwerpen als voeding, bewegen, slaap, pesten en 

weerbaarheid. Ook gaven ouder(s)/verzorger(s) aan 
hoe zij de opvoeding ervaren en waar zij graag steun 
bij zouden willen hebben.  
 
 

De resultaten zijn nu bekend. Hieronder alvast een paar interessante 
uitkomsten:  

 De gezondheid van 97% van de kinderen is goed tot zeer goed.  
 Ruim 7 op de 10 kinderen eet op minstens 6 dagen per week fruit en/of 

groente.  
 Acht op de 10 kinderen bewegen minstens 7 uur per week. 
 Bijna alle kinderen slapen voldoende. 

  

En verder … 
 9% van de kinderen heeft te maken gehad met een (echt)scheiding. En 

bijna 40% van deze kinderen heeft daar nu nog zorgen of problemen door. 
 Bijna 1 op de 4 ouder(s)/verzorger(s) ervaart (enige) problemen met het 

opvoeden. 16% heeft het afgelopen jaar behoefte gehad aan deskundige 
hulp bij het opvoeden. 

 Ouder(s)/verzorger(s) maken zich vooral zorgen over (faal)angst, 
onzekerheid en het social mediagebruik van hun kind. 

 Ongeveer 3 op de 10 kinderen is de afgelopen 3 maanden gepest, meestal 
op school. 

 Ongeveer de helft van de kinderen zit vaker achter een beeldscherm dan 

de ‘norm’.  
  

Met de meeste kinderen gaat het goed!  
 

Meer weten? Bekijk dan het GGD E-magazine 

 

 Om alvast te noteren: 
Woensdag 3 oktober wordt er een studiedag georganiseerd voor alle 
teams van de OPONOA-scholen, deze dag hebben de leerlingen lesvrij. 
 
 

 

                      

https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/hoe-lang-mogen-kinderen-computeren-en-tv-kijken/).
http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermonitor

