
 
  

 
Agenda 
Aug: 
28 aug:  Start Ateliers 
Sept: 
8 sept   MR-vergadering 19.30 uur 
14 sept  Klassikale ouderavond  
17 sept  Streetwise   
21 sept  Onderbouwvrijedag ( groep 3&4 vrij )  
24 sept  Wattson’s Lab 
Sept/okt  Driehoeksgesprekken/startgesprek 
 
Okt:     
8 okt:   Studiedag, lesvrije dag voor alle leerlingen 
 

 Vooraf 

• De eerste week zit er alweer op! Jammer genoeg zijn we niet gestart, zoals we 

gehoopt hadden. Een aantal Corona-aanpassingen blijven van kracht. Gelukkig zijn 

onze leerlingen in de vakantie niet vergeten dat handen wassen en afstand 

houden heel belangrijk is en blijft.  

• Vorige week bent u geïnformeerd over de langdurige afwezigheid van juf Ineke 

Voortman. Juf Ineke  is betrokken geweest bij een verkeersongeval, zij is 

herstellende van het opgelopen letsel. Het gaat gelukkig steeds beter met haar. De 

leerlingen en het team wensen haar heel veel sterkte, succes en beterschap. 

De vervanging van juf Ineke is als volgt geregeld: 

− juf Janine Overkamp zal de komende maanden de zorgcoördinator zijn van de Da 
Vinci groep; verderop in deze nieuwsbrief zal juf Janine zich voorstellen. 

− juf Cindy Posthuma neemt ook een aantal externe Da Vinci taken tijdelijk van juf 
Ineke over. 

• Mirthe Oonk komt het Da Vinci team versterken op de woensdag, ook zij stelt zich in 

deze nieuwsbrief aan u voor.  

• We gaan ons best doen en er met zijn allen voor zorgen dat alle leerlingen zich zo snel 

mogelijk veilig en op de plek voelen op school.  

Informatiebrief 1                                         SEPTEMBER                                                 Datum 01-09-2020 
 
Da Vinci Berkelland     
Wheemerstraat 10          
7161 AN Neede 
Tel. 0545 250020                                                              



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 deze nieuwsbrief van onze school. Deze brief wordt 
tevens op de website van de school geplaatst: www.davinci-berkelland.nl  

 Mag ik mij voorstellen ? 

Mijn naam is Janine Overkamp en ik zal tijdelijk de taken als 
zorgcoördinator van Ineke Voortman overnemen. Ik ben op 
SBO Diekmaat de zorgcoördinator van de kleutergroepen 
en de groepen 3 en 4. Op maandag en dinsdag  sta ik voor 
groep 1 en op donderdag en vrijdag ben ik zorgcoördinator. 
U zult mij wellicht treffen tijdens oudergesprekken, tijdens 
ouderavonden of op momenten dat u mijn hulp wilt 
inschakelen. Ik ga uit van een fijne samenwerking en hoop 
dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Heeft 
u vragen? Mail of bel gerust!  
janineoverkamp@sbodiekmaat.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Mirthe Oonk, ben 21 jaar en 
woon in Neede. Onderhand ben ik 2 jaar 
aan het werk als onderwijsassistent en doe 
dit met veel plezier. Ik heb een aantal 
keren ingevallen bij Da Vinci Berkelland in 
Borculo. Dit jaar ga ik aan het werk in 
Stokkum, Diepenheim en op de woensdag 
zien jullie mij op Da Vinci Berkelland. In het 
weekend kun jullie mij nog vinden bij 
Studio16 achter de bar of in de bediening. 
 
Mijn hobby's zijn survivallen en leuke 
activiteiten doen met mijn vriendinnen. Ik 
heb er zin in om bij jullie aan de slag te 
gaan!  Tot snel! 
 
 

http://www.davinci-berkelland.nl/
mailto:janineoverkamp@sbodiekmaat.nl


Vrijetijdsactiviteiten na schooltijd  

Zoals u misschien nog weet van vorig schooljaar organiseren SBO Diekmaat & Da Vinci 
Berkelland in samenwerking met Beweegwijs gedurende 4 periodes vrijetijdsactiviteiten na 
schooltijd. Een deel van de activiteiten van de 3e periode en de gehele 4e periode van het 
afgelopen schooljaar is komen te vervallen door de COVID-19 maatregelen. Dit schooljaar 
wordt het opnieuw opgepakt. De organisatieopzet is ongewijzigd. De dag waarop de 
activiteiten plaatsvinden verandert wel: het wordt de dinsdag. 
Het gehele schooljaar kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 (bijna) iedere dinsdag 
deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten. 
Een informatiebrief en een opgavestrookje om deel te nemen heeft u inmiddels ontvangen.  

Kermis/vieringen in eigen dorp  

Het is dit schooljaar even afwachten of kermissen en vieringen gezien de COVID-9 
maatregelen doorgaan. We hanteren de volgende regel: 
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 kan 
deze dag aangevraagd worden.  

 Klassikale informatieavond 

In de 3e schoolweek staat de jaarvergadering van de Ouderraad met aansluitend de klassikale 
informatieavond gepland. 
De jaarvergadering van de ouderraad (OR) komt dit jaar te vervallen vanwege de maatregelen 
in de aanpak van COVID-19. Het is niet toegestaan om met een grote groep volwassenen 
tegelijk in één ruimte aanwezig te zijn. Per brief wordt u geïnformeerd over de 
werkzaamheden van de OR en ontvangt u informatie van de OR. 
De klassikale informatieavond gaat door op maandag 14 september. U ontvangt komende 
week via Parro 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. 

 Streetwise 

Donderdag 17 september bezoekt het team van Streetwise Da Vinci Berkelland &SBO 
Diekmaat. De praktische verkeerstraining wordt volledig verzorgd en uitgevoerd door 
instructeurs van ANWB Streetwise.  De lessen zijn speciaal ontwikkeld door de ANWB voor 
basisscholen, zodat kinderen leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 



 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, dit zullen doelen zijn op sociaal emotioneel gebied en op didactisch 
gebied. Een uitnodiging volgt binnenkort via Parro.  

 Gym 

De meeste gymspullen van de leerlingen zijn afgelopen week al weer meegegeven naar 
school. Fijn!  De gymspullen zijn nodig op de maandag en dinsdag.  

 

Uit de groep 

Eerste schoolweek  

We starten dit nieuwe schooljaar met 4 nieuwe leerlingen: Kjell, Merel, Maartje en Julan. 
Julan komt op donderdag en vrijdag onze klas versterken, de andere leerlingen zijn fulltime op 
Da Vinci Berkelland. Allemaal VAN HARTE WELKOM!! Om elkaar beter te leren kennen, 
besteden we deze eerste schoolweken extra aandacht aan sociaal-emotionele vorming, 
(kennismakings)spelletjes, groepsbouwers, etc. Ook zijn we op woensdag met z’n allen naar 
de bibliotheek geweest om nieuw leesvoer uit te zoeken voor op school. 

 

 



Wereldoriëntatie 

In groep 4-5-6 is het thema de komende periode De wereldse kinderen. In dit thema gaan de 
kinderen op onderzoek uit. Ze ontdekken hoe wereldse kinderen slapen, eten, feest vieren en 
naar school gaan en hoe ze dat vroeger deden in het tijdvak van burgers en stoommachines. 
In groep 7-8 is het thema Reis de wereld rond. De kinderen kijken op verschillende manieren 
naar de wereld. Ze kiezen op welke manier zij de wereld gaan ontdekken en presenteren hun 
‘wereldreis’ in een wereldatelier waar van alles te beleven is. 

Ateliers 

Ook de ateliers zijn weer begonnen op vrijdagmiddag! Groep 4-5 stort zich in de wereld van 
Creatieve technologie. Onderwerpen als robots, programmeren, LEGO en je eigen 3D-wereld 
maken komen voorbij. Een deel van groep 6 t/m 8 volgt het atelier Muziek – van Bach tot 
Bieber. Leerlingen gaan aan de slag met allerlei aspecten van muziek. Er wordt gekeken naar 
muziek van vroeger en nu. Ook wordt er onderzocht welke instrumenten er allemaal zijn, hoe 
ze klinken en werken. Tevens leren de leerlingen een aantal akkoorden op keyboard spelen en 
gaan ze zelf een mini-instrument knutselen. Een ander deel van groep 6 t/m 8 houdt zich 
bezig met het atelier Kunst(geschiedenis). De kinderen doen onderzoek naar een zelfgekozen 
kunstenaar en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ze proberen eerst materialen en technieken 
uit en werken daarna aan een eindopdracht. 

Project 

Ter introductie op ons nieuwe project ‘Helden en heldinnen’ zijn we ons aan het verdiepen in 
het verhaal van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel. Het project zelf zal over een 
paar weken starten. 

Rookvrij schoolterrein 

SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft een rookvrij 
schoolterrein! 
Vanaf 1 augustus 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! 
Op het schoolterrein mag in het nieuwe 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.  
 
Samen houden we het schoolterrein rookvrij! 
Meer informatie over het rookvrije schoolterrein is te vinden op www.rookvrijschoolterrein.nl  

http://www.rookvrijschoolterrein.nl/


PBS-Positive Behavior Support 

Ook dit jaar staan de ideeën van PBS (Positieve Gedragsaanpak) centraal op Da Vinci 
Berkelland. Samen met de kinderen worden de gedragsverwachtingen besproken en 
geoefend. In de eerste schoolweken starten we de gedragslessen weer op o.a. met behulp 
van de GOUDEN WEKEN. De kinderen verdienen muntjes als ze het gewenste, positieve 
gedrag laten zien. Zo sparen ze met de hele klas voor een leuke groepsbeloning, bijvoorbeeld 
extra buiten spelen of een extra gymles. Elke afspraak die gemaakt wordt is gekoppeld aan de 
kernwaarden  Respect, Veiligheid en/of Verantwoordelijkheid.  

Welkom aan de Wattson’s ! 

Wij gaan voor duurzaam! 
Onlangs heeft Da Vinci Berkelland in samenwerking met 
Slim Opgewekt Scholen 156 zonnepanelen en 
energiezuinige ledverlichting gekregen. Maar bij 
verduurzaming gaat het niet alleen om de technische 
maatregelen, het leren over duurzaamheid is minstens zo 
belangrijk. De kinderen van nu zijn de toekomst en zij 
krijgen immers het meest te maken met 
klimaatverandering. Daarom doet de school mee aan een 
educatief bewustmakingsprogramma over duurzaamheid: 
het Wattsons lab! 
 

Op woensdag 23 en donderdag 24 september komt het 
duurzame laboratorium van de Wattsons in de school te 
staan.  
 
De Wattsons zijn slimme onderzoekers en weten hoe je goed 
voor de aarde zorgt. In het lab kunnen kinderen veel 
ontdekken over afval, eten, water en energie. Twee 
Wattsons komen langs en ontvangen de hele Da Vinci groep 
1½  uur bij het lab. Ze gaan met de leerlingen in gesprek over 
duurzaamheid, doen een leuk proefje en leggen zonne-
energie op een leuke manier uit.  
Daarna gaat de groep in kleine groepjes met opdrachten aan 
de slag onder begeleiding van de Wattsons.  
 
Kijk voor meer informatie over verduurzaming op 
www.slimopgewektscholen.nl  
 
 
 

 

http://www.slimopgewektscholen.nl/

