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VOORAF 

 

 
 
De vakantie-ervaringen zijn gedeeld in de groepen en iedereen heeft er weer zin 
in. Allemaal heerlijk uitgerust klaar om te beginnen in het nieuwe schooljaar: alle 

Corona-aanpassingen besproken en aangepast in ons team!  
Dat is de gedachte op de eerste schooldag. Het blijkt maar van korte duur; één 

groep kinderen moet de eerste week al in quarantaine. Gelukkig zit dat er op en 
zijn de groepen weer compleet. Een moment om ons te realiseren dat we moeten 
blijven opletten!  

 
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt 

ook voor de groepsvorming aan het begin 
van het schooljaar. Het proces van 
groepsvorming begint na elke vakantie 

opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de 
leerkrachten en de afspraken.  

De beginweken van een schooljaar zijn dus 
goud waard om een fijne basis te leggen voor 
een goede sfeer waar de rest van het jaar 

van geprofiteerd kan worden. De leerkracht 
speelt hierin een essentiële rol door extra aandacht te besteden aan 

groepsvormende activiteiten. We noemen het niet voor niets “De Gouden 
Weken”. 
 

We gaan er een fijn schooljaar van maken, dit keer met een feestelijke start! U 
leest er meer over in deze Diekpraat. 
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

13 t/m 16 

september 

Klassikale 

informatieavond  

In de groep 

van uw kind 

Nadere informatie en 

uitnodiging volgt 

binnenkort 

17 september Vrije dag voor de 

leerlingen van groep 

3 

 Hele dag 

28 september Ontruimingsoefening   

29 september Start 

kinderpostzegelactie 

door leerlingen in de 

eindgroepen 

  

 

Om alvast te noteren: 
woensdag 6 oktober lesvrije dag voor alle leerlingen 

 i.v.m. een studiedag van het team. 
 

ORGANISATIE 

 
• Jaarlijks organiseert SBO Diekmaat in de 3e schoolweek de 

jaarvergadering van de Ouderraad met aansluitend de klassikale 
informatieavond. De jaarvergadering van de Ouderraad komt ook dit 
schooljaar te vervallen vanwege de COVID-19 maatregelen. Het advies 

blijft om niet met een grote groep volwassenen tegelijk in één ruimte 
aanwezig te zijn. Per brief wordt u binnenkort geïnformeerd over de 

werkzaamheden en de samenstelling van de Ouderraad. 
 

De klassikale informatieavonden worden 

georganiseerd op dezelfde wijze dan vorig jaar. 
In de week van 13 t/m 16 september worden 

op verschillende avonden klassikale 
informatieavonden georganiseerd.  
U ontvangt deze week van de groepsleerkracht 

een uitnodiging voor deze avond. In verband 
met het beperkte aantal volwassenen in de 

school wordt gevraagd om slechts één 
ouder/verzorger van iedere leerling aanwezig te 
laten zijn. 

 

• Het is dit schooljaar nog afwachten of kermissen en vieringen gezien de 
COVID-19 maatregelen doorgaan. Voor SBO Diekmaat en Da Vinci 

Berkelland geldt in ieder geval de volgende regel: bij een feestelijke 
gelegenheid in de eigen woonplaats is het mogelijk om voor uw kind vrij te 
vragen als de basisschoolleerlingen er vrij voor krijgen. Dit kan tot een 

maximum van 1 dag per schooljaar. Via een verlofformulier kunt u deze 

dag aanvragen.   
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SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft 

een rookvrij schoolterrein! 
 

Vanaf 1 augustus 2020 is het verplicht dat alle 
onderwijsinstellingen een rookvrij schoolterrein 
hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 

groot deel van de kinderen op of rondom het 
schoolplein begint met roken. Kinderen die anderen zien roken, gaan vaker 

zelf ook roken. Bovendien roken kinderen die niet roken mee als er op het 
schoolterrein gerookt wordt.  
Met een rookvrij schoolterrein heeft niemand last van de rook en 

stimuleren we kinderen om niet te gaan roken. Als school staan we hier 
dan ook helemaal achter, en we hopen u ook! 

Wat betekent dit? 
Op het schoolterrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor leerkrachten 
en ander schoolpersoneel, leerlingen, (groot)ouders en bezoekers. 

Kortom: voor iedereen die op ons schoolterrein komt.  
 

Samen houden we het schoolterrein rookvrij! 
 

Meer informatie over het rookvrije schoolterrein is te vinden op 
www.rookvrijschoolterrein.nl  

 

UIT DE GROEPEN 

 

• De samenwerking met “Beweegwijs”, de 
organisatie die vrijetijdsactiviteiten na 
schooltijd organiseert, wordt dit jaar 

voortgezet. Het gehele schooljaar kunnen de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 (bijna) iedere 

dinsdag deelnemen aan de 
vrijetijdsactiviteiten. Er kan ook worden 
gekozen om één periode van 8 weken mee te 

doen. 
Een informatiebrief en een opgavestrookje om deel te nemen hebben alle 

ouder(s)/verzorger(s) inmiddels ontvangen.  
Graag opgavestrookjes uiterlijk woensdag 8 september inleveren 
bij de groepsleerkracht.  

 
 

In de maanden september t/m november worden de 
startgesprekken met iedere ouder/verzorger gevoerd. 
Het doel van het gesprek is elkaar (beter) te leren 

kennen. Tevens wil de leerkracht een aantal 
onderwerpen bespreken die met name gericht zijn op 

de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie en het 
welbevinden zowel op school als thuis. U ontvangt te 

zijner tijd van de leerkracht een uitnodiging voor dit gesprek. 

Startgesprekken vinden op school plaats met de groepsleerkracht van uw 

kind, na schooltijd. Incidenteel zal een gesprek onder schooltijd worden 

gepland. 

http://www.rookvrijschoolterrein.nl/
http://www.rookvrijschoolterrein.nl/
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• Ook dit jaar zijn een aantal leerlingen nieuw op onze school. Alle 

klasgenoten en hun juf of meester gaan ervoor zorgen dat ze zich heel 
snel thuis voelen in de groep en op het plein.  
Xin is gestart in groep 1/2 bij juf Janine en juf Jeanine, Jari en Renzo in 

groep 4a bij juf Wendy en Pem in groep 4b bij juf Joyce en juf Petra.  
In de middenbouw is Wiebe nieuw in groep 5 bij 

juf Jacqueline en juf Sylvia, Felien in groep 6a-7a 
bij juf Marjolijn en juf Mirjam en Jasmijn in groep 
6b-7b bij meneer Jesse. Hugo en Jens zijn de 

nieuwe bovenbouwleerlingen in groep 7b-8b bij 
juf Marlien. 

Welkom allemaal! 
 

 

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 
Fijn om te zien dat iedereen heeft kunnen genieten van een mooie 

zomervakantie en dat we goed gestart zijn. 
In iedere groep wordt de eerste weken na de zomervakantie aandacht 
besteed aan groepsvorming. De groepssamenstelling is immers elk 

schooljaar weer anders. Aandacht besteden aan het groepsproces en het 
ontwikkelen van een prettig 

pedagogisch klimaat doen we in de 
zogenaamde “Gouden Weken”. 
Tijdens de Gouden Weken maken we 

kennis met elkaar aan de hand van 
groepsvormende activiteiten.  

We leren elkaar beter kennen tijdens kennismakingsspelletjes en 
activiteiten waarbij samenwerken centraal staat. Rekening houden met de 
ander, elkaar vertrouwen zijn centrale thema’s.  

Tevens formuleren we in iedere klas met elkaar regels en afspraken om 
het schooljaar voor iedereen positief te laten verlopen. 

Ook bespreken en oefenen we met elkaar de 
gedragsverwachtingen en leren we het gewenste 
gedrag, passend bij of in verschillende situaties! 

Hierbij kunt u denken aan ‘op het plein’, ‘in het 
klaslokaal’, ‘op de gang’, ‘op het toilet’, enz. 

Mooi om te zien dat de leerlingen al diverse muntjes 
hebben verdiend en dat er zelfs al klassikale 
beloningen zijn behaald. 

We maken er met elkaar een mooi schooljaar van! 
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EXTRA INFO 

 
Schooljaar 2020- 2021 was een vreemd schooljaar, 

waarin de school zelfs een aantal weken in 
januari/februari moest sluiten vanwege COVID-19.  
Dit schooljaar willen we heel graag, samen met alle 

leerlingen, een fantastische start maken met een 
Boost-dag" en wel op vrijdag 1 oktober!  

Op deze dag gaan wij samen met alle leerlingen  
een CIRCUS-DAG organiseren.  

De kinderen gaan in de groep een act instuderen waarbij elk kind mee kan 

doen, uitgaande van eigen kwaliteiten. Deze acts presenteren ze in een 
show aan het eind van de dag in een echte circustent!! 

 
Op deze feestelijke dag, is de schooltijd hetzelfde als u gewend 

bent van 8.30 tot 14.15 uur.  
Mocht er verdere informatie te melden zijn over deze dag, dan hoort u van 
ons.  

 
Wij hebben er heel veel zin in en maken er zo'n dag 

van samen! 
 
De werkgroep “Boost-dag”. 

                                                 
 

 


