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VOORAF 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
De vakantie-ervaringen zijn gedeeld in de groepen. Wat fijn om alle leerlingen 
weer enthousiast te ontmoeten bij de start van een nieuw schooljaar.  

Voor de meeste leerlingen is het altijd een beetje spannend: een nieuwe juf of 
meneer, andere kinderen in de groep, een vreemd lokaal, spelen op een ander 

plein en mogelijk ook nog een nieuwe buschauffeur! 
Voor een aantal leerlingen is het zelfs een hele nieuwe school! 
 

Gelukkig merken we dat iedereen er zin in heeft. We gaan ons best doen en er 
met z’n allen voor zorgen dat leerlingen zich zo snel mogelijk veilig voelen in de 

veranderde situatie.  
 
De leerkrachten besteden de eerste weken veel aandacht aan het welbevinden 

van de individuele leerling, uw kind, en dat van de groep. Op allerlei manieren 
wordt aandacht besteed aan groepsvorming. Dat noemen we de “Gouden 

Weken”. Het PBS-gedragsteam vertelt er in deze Diekpraat meer over.  
 
Aan het begin van elke nieuwe maand ontvangt u deze Diekpraat, de nieuwsbrief 

van SBO Diekmaat. Hierin leest u belangrijke informatie over activiteiten op 
school en in de groep(en).  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

12 t/m 16 
september 

Klassikale ouderavond In de groep 

van uw kind 

Uitnodiging volgt 

27 september Kinderboekenschrijfster 

Willeke Brouwer 

bezoekt de school 

In de groepen 

6/7, 7/8 a, b, 

en c 

 

28 september Start 

kinderpostzegelactie 

door leerlingen van de 

eindgroepen 

  

29 september Ontruimingsoefening   

Om alvast te noteren: 

Lesvrije dag voor alle leerlingen i.v.m. een studiedag van het team 

 

ORGANISATIE 

 

• Ook dit schooljaar wordt in samenwerking met Beweegwijs na schooltijd 
vrijetijdsactiviteiten georganiseerd voor leerlingen van groep 5 t/m 

8.  
Het gehele schooljaar kunnen de leerlingen (bijna) 
iedere dinsdag deelnemen aan deze activiteiten. Er 

kan ook worden gekozen om één periode van 8 
weken mee te doen. 

Een informatiebrief en een opgavestrookje om deel 
te nemen heeft u inmiddels ontvangen. U wordt 
verzocht het opgavestrookjes uiterlijk woensdag 

7 september in te leveren bij de 
groepsleerkracht.  

 

 
• De ouderraad SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland is op zoek naar 

versterking. De reden daarvan is dat enkele ouderraadsleden afscheid 

hebben genomen, omdat hun kind van school is gegaan. 

Ouder(s)/verzorger(s) die interesse hebben om zich in te zetten voor de 

school - te ondersteunen bij vieringen Sint, Kerst, Pasen Koningsspelen 

en/of hand-en spandiensten uit te voeren – kunnen zich aanmelden via  de 

mail info@sbodiekmaat.nl).  

Wilt u vooraf meer informatie dan kunt u  

contact op met de directie van de school. 

 

 

 

mailto:info@sbodiekmaat.nl
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UIT DE GROEPEN 

 

• De klassikale informatieavonden worden 

dit jaar op dezelfde wijze georganiseerd als 
vorig jaar: niet voor alle klassen tegelijk op 
één avond, maar verspreid over verschillende 

avonden in de week van 12 t/m 16 
september. 

U ontvangt deze week van de 
groepsleerkracht een uitnodiging voor deze avond.  

 

• Bij de start van het schooljaar hebben we veel nieuwe leerlingen mogen 

verwelkomen. 
In groep 1-2 Jaxx, Imraan, Kalijn en Pim en Nadia heeft een plekje in 
groep 3. 

Bij juf Wendy in groep 4 heeft Mason een plekje 
gekregen en Ruben in groep 4-5 bij juf Joyce. Deze 

leerlingen zitten allemaal in de oranje gang.  
In de blauwe gang zien we William in groep 5, 
Dwayne in groep 5-6 en Lucas, Ferron en Sven in 

groep 6-7. 
Alle leerlingen en leerkrachten gaan er voor zorgen 

dat ze zich snel thuis voelen in de groep en op het 
plein. 

 
 

• In de maanden september tot en met november worden de 
startgesprekken met iedere ouder/verzorger gevoerd. Het doel van het 

gesprek is nadere kennismaking. Er is ook aandacht voor  aantal 
onderwerpen die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind in de 
thuissituatie en het welbevinden op school én thuis. Ouder(s)/verzorger(s) 

ontvangen te zijner tijd van de leerkracht een uitnodiging voor dit 
gesprek. Startgesprekken vinden op school plaats met de 

groepsleerkracht, na schooltijd (incidenteel zal een gesprek onder 
schooltijd worden gepland). 

 

• De komende weken geven de leerkrachten 2 lessen beeldende vorming 

onder supervisie van kunstenares Mirjan Koldeweij. Dat wil zeggen dat 
de lessen samen worden voorbereid en Mirjan aanwezig/meedoet tijdens 
de lessen. Kinderen en leerkrachten ervaren dat het materiaal dat we op 

school hebben ook op een andere manier te gebruiken is 
dan ze gewend zijn. Niet alleen het resultaat, het product, 

maar het proces is in deze lessen belangrijk. Het gaat in 
het proces om het uitproberen van de techniek en het 
nauwkeurig en ook kritisch kijken naar het eigen werk. Dat 

vraagt veel, ook nieuwe vaardigheden van leerling en 
leerkracht. Met de foto’s (Parro) zult u op de hoogte  

gehouden worden van deze ontwikkeling.   
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 

 
 

Dit schooljaar hebben wij onze 

methode voor de Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling 
vernieuwd.  

 

 

 

 

Wij zijn in alle groepen begonnen met de methode “Kwink. Dit is een 

online methode voor Sociaal-Emotioneel Leren (SEL). Inclusief Burgerschap 

en Mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Voor 
meer informatie en een kort filmpje over Kwink kunt u kijken op 
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders.  

Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het 

oefent hiermee de sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige 
groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Ook sluit 
het erg mooi aan bij PBS ( Positive Behaviour Support) ,wat wij op school 

al toepassen. PBS is het systeem waarbij de kinderen met hun klas munten 
kunnen verdienen door positief gedrag te laten zien. Elke 2 weken staat er 
een gedrags-afspraak centraal. De leerlingen leren in een gedragsles 

bijvoorbeeld hoe ze hun jas moeten ophangen en tas uitpakken. Ze leren 
daarbij wat van hen verwacht wordt: ik blijf van de ander af, ik loop rustig, ik 
praat zachtjes, ik blijf van de spullen van een ander af. Dit zijn 

schoolafspraken waarmee munten verdiend kunnen worden. Tegenover een 
volle buis met munten staat een groepsbeloning.   

Naast de lessen van Kwink en PBS besteden wij nu ook erg veel aandacht aan 
de “Gouden weken”, de periode van de eerste schooldag tot aan de 

herfstvakantie.  
Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer 
in de groep. Wordt het een positieve, gezellige, hardwerkende groep waarin 

kinderen voor elkaar opkomen, of een negatieve groep waarin lang niet 
iedereen zich veilig kan voelen? Een leerkracht die het belang van de Gouden 
Weken begrijpt - en dus actief aan een positieve groepsvorming werkt – gaat 

voor een leuk schooljaar voor iedereen. En dat is natuurlijk wat ons doel is 
voor ieder kind op de Diekmaat:  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders


5 
 

EXTRA INFO 

 
Een bericht van de Jeugdtandverzorging. 

 
De Jeugdtandverzorging is bedoeld voor kinderen 
van 2 tot 18 jaar.  

Met plezier begeleiden wij kinderen en ouders op 
weg naar een goede mondgezondheid. De nadruk 

ligt bij ons op preventie zoals voorlichting over  
mondverzorging, voeding, poetsles en het geven 
van fluoride voor een sterk gebit.  

 
De voordelen van Jeugdtandverzorging zijn:  

• Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd bij onze behandelaars.  
• Ons hele team kiest er bewust voor om met kinderen te werken.  

• Wij laten kinderen spelenderwijs kennis maken met de tandarts.  
• We hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen 

met gedragsproblemen, angst, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en 

(meervoudige) beperkingen.  
• We nemen de tijd en leggen de kinderen alle stappen van de behandeling 

uit. 
• De behandeling vindt plaats in onze tandartsbus bij de basisschool van uw 

kind of in het behandelcentrum in Enschede of Almelo.  

• Na de controle geven wij uw kind een verslag mee zodat u op de hoogte 
bent van de mondgezondheid van uw kind. U kunt natuurlijk ook bij ieder 

tandartsbezoek zelf aanwezig zijn.  
• De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit 

de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. 

Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de 
basisverzekering.  

• Gemeenten, scholen en tandartsen staan achter de opzet van de 
Jeugdtandverzorging. 

 

Wanneer u uw kind nog geen gebruik maakt van de Jeugdtandverzorging en u 
zou dit wel willen dan kunt u bij de administratie van school een 

inschrijfformulier opvragen. 

 

 




