
 

 

 

 

Vooraf 
 
Wat fijn dat we het kerstfeest dit jaar op school kunnen vieren! Voor sommige leerlingen en hun 

ouder(s)/verzorger(s) is dat voor het eerst. We realiseren ons dat het ook spannend kan zijn: in het 

donker naar school, iets lekkers meenemen, mooie kleren aan, samen eten met klasgenoten.  

U bent via Parro al geïnformeerd door de leerkracht over de activiteiten die nog gepland zijn in 2022. 

In de agenda leest u ook alles over de start van 2023! Dan zijn de eerste toetsmomenten met daaraan 

gekoppeld rapporten en driehoeksgesprekken, waarin ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten elkaar 

gaan ontmoeten.  

Het duurt een tijdje voordat we elkaar weer zien. Eerst gaan 

we het kerstfeest vieren, allemaal op onze eigen manier. 

Daarna sluiten we het oude jaar af, genieten van een kerstvakantie en hopen we een soepele 

doorstart te maken naar 2023! 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 23 februari 2023!  
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Agenda 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

21 december Afsluiting project 7&8 
met ouders en leerlingen 

In de groep 17.00-17.30 uur 

21 december Kerstviering voor deel- 
en voltijders 

In de groep 17.30-18.30 uur 

9 januari Eerste schooldag in het 
nieuwe jaar 

 8.30 uur 

11 t/m 20 januari Toetsperiode 1   

24 januari Lesvrije dag voor alle 
leerlingen van de school 
i.v.m. een studiedag van 
het team 

 De hele dag 

3 februari Rapporten mee naar huis   

De week van 6 februari Driehoeksgesprekken   Uitnodiging volgt eind 
januari  via Parro  

16 februari Lesvrije dag voor alle 
leerlingen van de school 

 De hele dag 

 

Om alvast te noteren: 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023. 

 
 

Algemene informatie 
 
Eerste hulp in het werken met kinderen 
In november hebben de teams van SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland 
deelgenomen aan een training “Eerste hulp in het werken met kinderen”. 
In de training is aandacht voor de theorie en worden eenvoudige EHBO-
handelingen in de praktijk geoefend. Daarnaast wordt het reanimeren 
jaarlijks geoefend.  

Wist u dat in school een AED is geplaatst?    

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       

 

 

Uit de groepen  
 
Kerstviering 21 december 
Woensdag 21 december vindt de kerstviering plaats. Gelukkig kan het 
weer. Voor sommige leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is het de 
eerste keer. Het is de bedoeling om 17.30 uur te starten!  
Ouders en leerlingen van groep 7&8 zijn om 17.00 uur uitgenodigd om 
gezamenlijk het project af te sluiten. Meer informatie hierover leest u 
verderop in deze nieuwsbrief bij: Uit de groepen 7&8. 
 
Via een brief zijn ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over het kerstdiner. 
Zowel de voltijders als deeltijders zijn bij deze uitgenodigd. Dit was voor 
de deeltijders nog niet duidelijk gecommuniceerd.   
Mocht uw kind als deeltijder de kerstviering op Da Vinci willen meevieren en dit past naast de 
kerstviering op zijn/haar eigen basisschool, van harte welkom! Geeft u dit even via Parro aan de 
groepsleerkracht door (en dan gelijk het hapje / lekkers)  
Heel fijn te merken dat al veel leerlingen en ouder(s) enthousiast gereageerd hebben en iets lekkers 
willen maken voor de groep.  

 
De leerlingen komen in het donker naar school en eten in de groep met hun klasgenoten en 
leerkracht(en). Ouder(s)/verzorger(s) brengen de kinderen, maar blijven niet in de klas. Zij kunnen wel 
op school blijven. De Ouderraad zorgt voor een hapje en een drankje op het schoolplein. 

 
De kerstbakjes, door de voltijdse leerlingen gemaakt, mogen na het diner mee naar huis, zodat ze niet 
de volgende dag in de taxi vervoerd hoeven te worden.  
 
 
Cito Leerling in Beeld 
Vanaf januari 2023 gaan SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland werken 
met een vernieuwd Cito Volgsysteem: Leerling in beeld. Dit systeem is 
bedoeld voor de groepen 3 tot en met 8 om de leerontwikkeling van de 
leerlingen voor technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen in 
kaart te brengen. Er is ook meer aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Alle leerlingen maken een korte basistoets en daarnaast 
zijn er verdiepende toetsen.  

In de weergave van de resultaten is te zien hoe de leerling het doet én 
ligt de focus op groei!  

Deze ontwikkeling wordt met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld tijdens de 
driehoeksgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 6 februari 2023. Op vrijdag 3 
februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee. 
Eind januari ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor de gesprekken via Parro. 
 
 
 



                                                                                                                                                       

 

 

  
 

Uit de groepen 4,5,6 
 
Blink Wereld gr. 4-5-6   
Na de kerstvakantie start groep 4-5-6 met het thema Klimaatkenners.   
In dit thema Klimaatkenners kijken de kinderen naar het weer, het klimaat en de gevolgen van 
klimaatverandering. Ze ontdekken hoe je een goed weerbericht kun maken, ze leren wat het verschil is 
tussen het weer en het klimaat. Ze ontdekken wat het weer met de seizoenen te maken heeft en ze 
leren wat er in Nederland gebeurde tijdens de watersnoodramp en hoe Nederland maatregelen 
neemt tegen overstromingen. Gedurende dit hele thema leren de kinderen ook over de verandering 
van het weer en het klimaat. Als eindproduct bedenken de kinderen een kleine oplossing voor een 
probleem met het weer of klimaat  
  
Mindset en breinhelden gecombineerd 
 

 

Uit de groepen 7&8 
 
Afsluiting project 
Op woensdag 21 december, voorafgaand aan de kerstviering, worden de ouder(s)(/)verzorgers van 
groep 7-8 uitgenodigd voor de afsluiting van ons project ‘Op leven en dood’. 
Vanaf 17.00 uur presenteren de kinderen in voltijd hun gemaakte creaties en wordt er rond 17.20 uur 
een journaal getoond van het natuurtijdschrift dat de kinderen samen hebben gemaakt. Dit zal later 
ook via Parro gedeeld worden. 
Om 17.30 uur starten we met het kerstdiner. 
 
  



                                                                                                                                                       

 

 

Nieuw project 
Na de kerstvakantie starten we met het project ‘Machtige Media’. 
Communicatie verloopt tegenwoordig heel anders dan vroeger. Welke invloed heeft internet daarop? 
En hoe zorg je dat je privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? In dit thema gaan de kinderen op 
onderzoek naar nieuwe manieren van communicatie. In de vier onderzoekslessen: 
• Ontdekken de kinderen hoe de massamedia na de Tweede Wereldoorlog opkwam en onderzoeken 
ze welke invloed dat toen op mensen had. 
• Luisteren de kinderen naar liedjes uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Popmuziek vertelt ons iets over de 
manier waarop mensen nadenken over bepaalde onderwerpen. 
• Ontdekken de kinderen welke invloed soaps hebben op de kijkers, zowel in Zuid-Amerika als in 
Nederland. 
• Ontdekken ze hoe je via internet het leven van anderen kunt beïnvloeden. 
  
In thema ‘Van de straat’ van Blink Lezen beleven de kinderen de straatcultuur. Hoe worden wij 
beïnvloed door rapmuziek, straatkunst en vloggers? Waar komt straattaal eigenlijk vandaan en 
waarom wordt het gebruikt? Dat gaan ze dit thema ontdekken. 
  
Leertuintijd 
Na de kerstvakantie werken we nog 4 weken in periode 2 ‘De hb-er en school’. Hierin gaan we o.a. de 
topografie van Europa oppakken en werken met de lessen van de Probleem Universiteit. 
  
In februari starten we aan de 3e periode van de HB-cyclus, genaamd ‘De hb-er en gevoel’. Deze 
periode staat in het teken van de binnenwereld, de processen in de hersenen, de fantasie en 
creativiteit. De grote fantasiewereld en creativiteit van de leerlingen krijgen een plek op school. Maar 
ook vragen als ‘Wat is HB?’ en ‘Hoe ben ík HB?’ komen tijdens psycho educatie aan bod. De werking 
van het brein komt aan de orde, maar ook de prikkelverwerking en hoe je hier mee om kunt gaan. 
 

Ateliers 
 
Deze periode hebben we weer veel leuke nieuwe ateliers aangeboden: 

 
- Bloemschikken 
De leerlingen hebben met verse bloemen en groen 
gewerkt en hebben verschillende creaties gemaakt. 
Ze hebben gewerkt met technieken als Ikebana, 
binden, steken en lijmen. 



                                                                                                                                                       

 

 

- Achterhoeks 
Bij het atelier Achterhoeks hebben de leerlingen Achterhoekse liedjes geluisterd en vertaald, spelletjes 
gespeeld en geluisterd naar voorgelezen verhalen. 
Ook hebben de leerlingen gebruik gemaakt van de app 
‘Van old noar jong’, waarbij ze verhalen hebben 
gelezen, Achterhoekse woordjes hebben geleerd en 
Achterhoeks gesproken hebben. 
 
- Tekentechnieken 
De leerlingen hebben cartoon getekend, de 
basisverhoudingen leren tekenen van een gezicht en 
tangle tekenen toegepast. Hierbij zijn er verschillende 
materialen gebruikt: alcoholmarkers, fineliners en 
polychromos potloden. 
 
-Lekker in je lijf 
In dit atelier leerden de leerlingen om uit je hoofd te stappen en te voelen wat er allemaal in je lijf 
gebeurt. De leerlingen bewogen op muziek, deden yoga en leerden ademtechnieken die helpen 
ontspannen. Er werd gewerkt aan je balans en je focus, zowel met je lijf als met je hoofd.   
 

 
 

Facebook en Instagram                                    

De werkgroep Public Relations en Communicatie heeft ervoor 
gezorgd dat SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland actief is op 
Facebook en Instagram. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook op deze 
manier op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. 
Om nog meer bekendheid te geven aan het reilen en zeilen op 
school wordt het zeer gewaardeerd als een bericht gedeeld wordt       

in het eigen netwerk.  
 


