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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 dit nieuwe schooljaar.
Voor de meeste leerlingen is het altijd een beetje spannend:
een nieuwe juf of meester, 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 nieuwsbrief meer over.
Nieuw m.i.v dit schooljaar: Tweemaandelijks ontvangt u deze nieuwsbrief in plaats van elke eerste dag van
iedere maand. In dit steeds meer digitale tijdperk delen collega’s al veel informatie uit de groepen via Parro
met u. Om niet in herhaling te vallen hebben we daarom minder informatie uit de groepen te melden. Mocht
u informatie missen in de nieuwsbrieven, laat het ons dan weten via info@davinci-berkelland.nl

Agenda
Augustus:
26 aug

Start Ateliers

September:
12 sept
12 sept
13 sept
27 sept
28 sept
29 sept

Technieklokaal gr 7&8
Klassikale ouderavond groep 4,5,6
Klassikale ouderavond groep 7&8
Schrijversbezoek W. Brouwer
Start kinderpostzegelactie (groep 8)
Ontruimingsoefening

Sept/okt

Driehoeksgesprekken/startgesprek

Oktober:
12 okt

Studiedag, lesvrije dag voor alle leerlingen

Algemene informatie
Vrijetijdsactiviteiten na schooltijd
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.

Kermis/vieringen in eigen dorp
De kermissen en vieringen mogen weer! We hanteren hier op school de volgende regel voor:
Voor alle leerlingen op Da Vinci Berkelland geldt: bij een feestelijke gelegenheid in hun eigen woonplaats waar
de basisschoolleerlingen vrij voor krijgen is het mogelijk om voor uw kind ook vrij te vragen. ( tot een
maximum van 1 dag per schooljaar). Via een verlofformulier, te verkrijgen bij de administratie van de school en
binnenkort op de website, kan deze dag aangevraagd worden.
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@davinci-berkelland.nl).
Wilt u vooraf meer informatie dan kunt u contact op met de directie van de school.

Beeldende vorming/Procesgerichte didactiek
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.

UIT DE GROEPEN
Eerste schoolweek
We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe voltijdse leerlingen: Duuk,
Xam en Daan van harte welkom in groep 4,5,6.
Siem (vanuit deeltijd) en Mia welkom in groep 7&8.
Daarnaast komen 8 leerlingen op de donderdag en vrijdag onze groepen weer
versterken, waarvan een nieuw gezicht: Siebren welkom in deeltijd op Da Vinci.

Klassikale informatieavond
De klassikale informatieavond staat gepland op:
- maandag 12 september voor groep 4,5,6
- dinsdag 13 september voor groep 7&8.
U ontvangt komende week een uitnodiging voor deze avond. Graag
deze datum alvast in uw agenda noteren, we rekenen op een grote
opkomst.
Driehoeksgesprekken
Ook dit jaar zullen de collega’s van Da Vinci Berkelland in september/oktober de driehoeks-/ startgesprekken
voeren met ouder(s) op school. Het doel van dit gesprek is om elkaar beter te leren kennen, maar vooral uw
zoon/dochter, onze leerling. Er worden een aantal onderwerpen besproken die gericht zijn op de ontwikkeling
van uw kind in de thuissituatie en het welbevinden op school. Samen zullen we doelen opstellen waaraan uw
kind de komende periode wil gaan werken. Ouder(s) ontvangen te zijner tijd van de leerkracht een uitnodiging
voor dit gesprek via Parro.

EXTRA INFORMATIE
Kwink: nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren
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/voorouders
Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het
leven. Het oefent hiermee zijn 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.
Het systeem waarbij de kinderen door positief gedrag te laten
zien, munten kunnen verdienen met de klas. Elke 2 weken staat
er een gedrags afspraak centraal waarvoor de kinderen, met de
groep, muntjes kunnen verdienen. Deze muntjes kunnen
worden ingewisseld voor een groepsbeloning.
U kunt dan denken aan een gedragsles : Jas ophangen en tas uitpakken. De kinderen leren wat er van hen wordt
verwacht en hoe dat rustig gaat. Daar horen schoolafspraken bij zoals; ik blijf van de ander af, ik loop rustig, ik praat
zachtjes, ik blijf van de spullen van een ander af.
Naast de lessen van Kwink en PBS besteden wij nu ook erg veel aandacht aan de Gouden weken.
De Gouden Weken… Dat is 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 Da Vinci en de Diekmaat:

SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft een rookvrij schoolterrein!
Vanaf 1 augustus 2021 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.
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!
Op het schoolterrein mag ook dit schooljaar niet meer gerookt
worden. Dit geldt voor leerkrachten en ander schoolpersoneel,
leerlingen, (groot)ouders en bezoekers. Kortom: voor iedereen die
op ons schoolterrein komt.
Meer informatie over het rookvrije schoolterrein is te vinden op
www.rookvrijschoolterrein.nl

