
 

 

 

 

Agenda 

November : 

Dinsdag 2 november   Juf Vivian examens, juf Wieke werkt 

Woensdag 3 november   Slimmer IQuiz scholenstrijd 

Donderdag 4 november   Nationaal Schoolontbijt/lunch 

Donderdag 4 november   13.45 uur: afsluiting project groep 7&8 voor ouder(s) 

4-12 november    Week van de Mediawijsheid 

Donderdag 11 november  Juf Kim vervangt juf Linda i.v.m. studie 

Dinsdag 17 november   Bezoek technieklokaal groep 7&8 

22-26 november   Week van de Techniek  

Vrijdag 26 november   Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

December : 

Vrijdag 3 december   Sinterklaasviering  
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Vooraf 
 

De wintertijd is begonnen! Heerlijk om een uurtje langer in bed te blijven. Maar dat 
betekent ook dat het ’s avonds eerder donker is. De winterkleren liggen voor het grijpen in 
de kast en de dikke jassen hangen al aan de kapstok! Dat is fijn, want we gaan graag naar 
buiten, ook nu het kouder wordt.  

 
We starten na de herfstvakantie met een aantal nieuwe voltijdse leerlingen: Dani en 
Jack van harte welkom . Ook Feline van harte welkom. Feline komt in deeltijd op de 
donderdag en vrijdag.   
 
 
 
Het aantal leerlingen groeit. Dat vraagt om aanpassingen van het klassenmanagement, de 
onderwijsinhoudelijke organisatie én de groepsbezetting. Om dit te realiseren kunnen we 
beschikken over een extra leerkracht. Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van 
het plan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Bij de kop: Extra informatie stelt de nieuwe collega zich aan jullie voor in verband met 
uitbreiding van ons team. De komende weken zal Hester in beide groepen op  
vrijdagmorgen meedraaien en geeft ze Rots en Water in een atelier op de vrijdagmiddag.  
Daarnaast leest u bij Extra Informatie de verschillende activiteiten van de bibliotheek in de 
maand november en de ANWB vraagt aandacht voor de fietsverlichting. 

 

  

Algemene informatie 
 

De komende periode blijft het belangrijk in de lokalen voldoende te ventileren. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw kind een warme trui of vest aan heeft in de koudere wintermaanden? Voor een gezond 
binnenklimaat is ventileren noodzakelijk. Door te ventileren wordt de lucht voortdurend ververst. De 
‘vieze’ lucht stroomt naar buiten en de ‘schone’ lucht stroomt naar binnen. Een frisse en gezonde 
leeromgeving zorgt voor blije kinderen en minder gezondheidsklachten. Bovendien kan een gezond 
binnenklimaat bijdragen aan betere leerprestaties. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 

 

Nationaal schoolontbijt 

Samen ontbijten! Dit jaar vieren we in Nederland het Nationaal Schoolontbijt van 1 

t/m 5 november. De school ontvangt voor alle leerlingen uitgebreide, gevarieerde 

ontbijtpakketten en voor elk kind een placemat en een leuk en leerzaam cadeautje 

voor thuis. Zo ervaren de kinderen hoe belangrijk het is om de dag te starten met een 

gezond ontbijt.  

Onze leerlingen stappen vaak vroeg in bus of taxi en soms op de fiets. Zonder ontbijt 

vertrekken is voor hen geen goed plan. Daarom gaan we op SBO Diekmaat en Da Vinci 

Berkelland gezellig samen lunchen!   

De lunch is op donderdag 4 november. De leerlingen hoeven hiervoor niets mee te 

nemen. De lunch wordt geleverd en het bestek is aanwezig op school (voor de grote 

eters is het verstandig nog een extra boterham in de trommel mee te geven, maar in  principe is er 

voor elk kind voldoende qua eten en drinken). We hopen op een fijne, gezonde en gezellige lunch!  

Wilt u meer lezen www.nationaalschoolontbijt.nl   

Babynieuws: 
In september zijn twee juffen op SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland  voor de tweede keer mama 
geworden. Twan is de zoon en het broertje van Juf Janneke, Mark en Emma en Tess het zusje en 
dochter van juf Annique, Tom en Lynn. Het gaat heel goed met de baby’s en hun trotse moeders! 
 
(Eigen) invalleerkrachten 
Het lerarentekort is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het is SBO Diekmaat en Da Vinci 
Berkelland gelukt om bij de start van het schooljaar voor alle groepen goede gekwalificeerde 
leerkrachten in te zetten. Om de afwezigheid van leerkrachten bij ziekte, studie of andere 
omstandigheden op te vangen, heeft de school een eigen invalleerkracht voor 3 dagen in de week. 
Wanneer er echter sprake is van hoog ziekteverzuim (vanwege COVID-19), is de kans groot dat er 
problemen kunnen ontstaan bij het inzetten van (inval)leerkrachten. In de eerste week na de 
herfstvakantie heeft SBO Diekmaat een groep 2 dagen lesvrij moeten geven vanwege deze redenen.  
U ontvangt deze informatie, omdat het niet ondenkbaar is dat in de komende maanden van dit 
schooljaar een groep lesvrij moet worden gegeven. Wij hopen natuurlijk dat het niet het geval zal zijn! 
U ontvangt in dat geval tijdig informatie via de mail of Parro. 
 
Technieklokaal 

Op dinsdag 16 november gaan de leerlingen 
uit groep 7 en 8 van 9.00 uur tot 11.30 uur 
naar het Technieklokaal in Borculo. Zorgt u 
deze dag voor oude kleren, dichte schoenen 
en voor de kinderen met lange haren dat dit in 
een staart/vlecht zit?  Ouder(s) die willen 
meerijden kunnen zich opgeven via Parro bij 
juf Vivian. 
 

http://www.nationaalschoolontbijt.nl/


                                                                                                                                                       

 

 

 
Week van de Mediawijsheid 
De Week van de Mediawijsheid staat dit jaar van 5 t/m 12 november in het teken van Samen Sociaal 
Online. Hoe houden we het samen sociaal online? 
Een belangrijk onderdeel deze week is de landelijke wedstrijd MediaMasters, waar we met groep 7&8 
aan mee gaan doen. Dit is een spannende ‘serious game’ over de kansen en gevaren van (digitale) 
media. Door het spelen van deze game bouwen leerlingen op een speelse manier basiskennis op over 
mediawijsheid. 
 
Voortgezet Onderwijs 
Voor schoolverlaters en groep 7- leerlingen en hun ouders is het heel zinvol om websites van VO 
scholen in jullie eigen regio goed in de gaten te houden. In de maand november en januari/februari 
staan er vaak een aantal (online-) bijeenkomsten en “Open (digitale) avonden” gepland voor ouders 
van leerlingen uit groep 8. Aangezien we een regioschool zijn, worden we als Da Vinci Berkelland niet 
automatisch op de hoogte gebracht door alle VO scholen. Daar waar we wel een informatiepakket  
ontvangen zal deze aan de betreffende leerlingen worden meegegeven.  
 

Uit de groepen  
 

Nieuw thema project Blink groep 5/6 
In de eerste onderzoek-les onderzoeken de kinderen of zij 
typisch Nederlands zijn. Hiermee ontdekken ze de 
Nederlandse cultuur 
Vervolgens onderzoeken de kinderen welke vijf wilde dieren 
typisch Nederlands zijn. Hierdoor leren ze welke 
natuurgebieden en provincies Nederland heeft. 
De kinderen luisteren naar het Nederlandse volkslied en 
onderzoeken waar het lied over gaat. Ze leren waarom het 
lied in de tijd van Ontdekkers en hervormers werd 
geschreven. 
Tenslotte leren de kinderen van alles over de beroemdste 
Nederlandse schilder Rembrandt. Ze maken kennis met de 
Gouden eeuw en leren andere Hollandse meesters kennen. 
De kinderen gaan uiteindelijk een show organiseren ‘Ik hou 
van Holland’, waarin allerlei typische Nederlanders, 
Nederlandse producten en Nederlandse dieren aan bod 
komen. Ze vormen zich een breed beeld van Nederland – 
van de Nederlandse cultuur tot het landschap en de 
provincies, van de Hollandse Meesters tot het Wilhelmus. 

Denken in getallen 

Een groepje kinderen is afgelopen maandag begonnen met de methode Denken in getallen, waarbij ze 

dieper in gaan op de rekenstof. Leerlingen maken sommen, maar zijn vooral bezig met hoe ze die 

sommen oplossen, ze analyseren waarom het op de ene manier handiger is dan op de andere manier 

en proberen zelf nieuwe strategieën te ontwikkelen.  



                                                                                                                                                       

 

 

Hierbij sluit de methode aan op de hogere denkordes uit de taxonomie van Bloom. Leerlingen 
analyseren, evalueren en creëren. Ze lossen niet alleen problemen op, maar reflecteren ook op het 
waarom en evalueren verschillende strategieën om sommen op te lossen.  
De lessen volgen een doorlopende verhaallijn, die alle opdrachten aan elkaar verbindt. Deze periode 
werken de kinderen aan het ontwikkelen van een eigen woonwijk. 
 
Afsluiting project Reis om de wereld voor ouder(s) groep 7&8 
Op donderdag 4 november is in groep 7-8 de afsluiting van het project "Reis om de wereld". De 
kinderen hebben een wereldreis gemaakt rond een bepaald thema en presenteren dit aan de ouders 
van 13.45 uur tot 14.15 uur. U bent (ook al via Parro) van harte welkom hiervoor in het lokaal van juf 
Wieke. 
 
Bezoek Afrikamuseum 
Groep 7-8 is op 28 oktober naar het Afrikamuseum in Berg en Dal geweest. 
Dit was de afsluiting van ons eerste project 'Reis om de wereld' en een introductie op ons nieuwe 
project 'Altijd onderweg'. We kregen eerst een interactieve rondleiding door het museum, waarbij 
vooral de focus lag op slavernij en welke rol dit speelde in het verleden en in het heden. De kinderen 
hebben daarnaast in kleine groepjes verschillende opdrachten gekregen, die resulteerden in 
minipresentaties voor de groep. 
Het educatieve programma eindigde met een creatieve opdracht. De kinderen hebben een 
vrijheidsvogel gemaakt van Surinaamse stoffen. Hierna hebben we nog even zelf in het museum rond 
kunnen kijken en zijn we de dag geëindigd in de speeltuin! 

 

 
Ateliers  
Na een vakantie starten we weer met nieuwe ateliers. Gezien de toename van leerlingenaantallen 
hebben we gekozen voor 4 ateliers deze periode. 

1. Rots en Water 
2. Noors ( zowel startersgroep als gevorderdengroep) 
3. Programmeren 
4. Schaken  
 
 



                                                                                                                                                       

 

 

 
Weerbaarheidstraining: “Rots en Water op Da Vinci Berkelland & SBO Diekmaat”. 
Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. Elke dag komen kinderen én 
volwassenen in allerlei situaties terecht waarin ze tegenstand moeten of willen bieden. Ze gebruiken 
hun stem, gezichtsuitdrukking, houding, beweging en taal om te laten zien wie ze zijn, wat ze willen en 
hoe ze met de omgeving contact willen hebben.  
Weerbaar zijn betekent laten zien wie je bent. En daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor 
jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent keuzes maken. In wezen is elk gedrag een keuze waar een 
ieder meer of minder de baas over is. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten 
zien dat er verschillende keuzes zijn en dat zij de baas zijn over die keuze, is waar weerbaarheids-
training voor kinderen om draait. 
Bewust kiezen kan alleen als er rust is. Rust in je hoofd, om te durven vertrouwen. Rust in je buik, waar 
je voelt of iets goed is of niet. Vertrouwen in jezelf en je omgeving en weten wie je bent en wat je wilt 
bereiken, geven rust om te kunnen kiezen. Ook dit proces van bewustwording hoort binnen de 
weerbaarheidstraining. In een groep samenwerken aan weerbaarheid geeft ruimte aan ieder individu 
om eigen keuzes te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extra informatie 

Voorstellen nieuwe collega 
Komend schooljaar zullen jullie me op donderdag en/of vrijdag kunnen tegenkomen op school. 
Tijd om me even voor te stellen dus! 
Ik ben Hester.  
Laat mij maar met kinderen en jongeren werken, dan ben ik op mijn best! Telkens weer ben ik 

verwonderd en onder de indruk van hun kracht, hun talenten en mogelijkheden!  

Al toen ik leerkracht was in het basisonderwijs vond ik het belangrijk en fijn om te werken aan een fijne 

sfeer, waarin iedereen zich veilig voelt en kinderen te helpen om hun talenten en kwaliteiten te 

ontdekken en gebruiken. Want een gelukkig kind leert het best! Bij de opstart van Da Vinci, toen nog in 

Borculo, was ik betrokken. 



                                                                                                                                                       

 

 

In 2014 ben ik me verder gaan ontwikkelen en voor mezelf begonnen als kinder- en jongerencoach. Nu 

kon ik me helemaal richten op de ontdekkingsreizen die ik samen met de kinderen mag meemaken!  

Zowel in mijn praktijk als op scholen begeleid/coach ik kinderen, jongeren en (bonus-) ouders bij het 

omgaan met zaken als (faal-) angst, onzekerheid, pesten en gepest worden, weerbaarheid, 
omgaan met emoties, omgaan met verlies, en opvoeding. Ook bied ik ondersteuning bij Leren 
Leren. Ik ben gecertificeerd Rots en Watertrainer.  
 
Dit schooljaar zal ik bij Da Vinci ondersteuning bieden in de groepen, daarnaast een aanbod bieden op 
het gebied van Leren Leren en op sociaal- emotioneel gebied. Sinds de start na de herfstvakantie geef ik 
op de vrijdagmiddag Rots en Watertraining. 
Wie weet tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet, 
Hester Raspe 
 

 

 

 
Terugblik PBS studiedag 
Tijdens de laatste studiedag heeft Jolanda Kuil, de externe PBS-expert, gezorgd voor een korte 
“opfriscursus” voor alle leerkrachten en zijn de nieuwe collega’s geïnformeerd over PBS op SBO 
Diekmaat en Da Vinci Berkelland, zodat iedereen dezelfde taal spreekt! 
Om “Goed Gedrag” te leren, moet duidelijk zijn wat de verwachtingen zijn. Daarover heeft u in de 
Diekpraat van oktober kunnen lezen. De gedragsverwachtingen worden ingeleid met filmpjes, waarin 
leerkrachten de hoofdrol spelen. De filmpjes worden gemonteerd en zullen geïntroduceerd worden in 
de groepen met de gedragsles: “Lopen in de gang”. Volgende maand meer!  
 
Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert 4 november: Lezing Hoogbegaafdheid thuis en op school: 
www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid 
Op donderdag 4 november wordt er in de Bibliotheek Winterswijk een lezing georganiseerd met als 
thema ‘Hoogbegaafdheid thuis en op school’. 
Aanvang: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €7,50, niet-leden €10,00. 
 
Suzanne Buis Suzanne Buis (1973) is hoogbegaafd, moeder van drie dochters én auteur van boeken 
over hoogbegaafdheid, vol indrukwekkende verhalen van ouders en een schat aan tips van 
deskundigen. De schrijfster weet zich goed te verplaatsen in de emoties en twijfels van het 
hoogbegaafde, veelal gefrustreerde kind en zijn/haar ouders en leerkrachten. Door kritische vragen en 
openhartige antwoorden fungeert ze als tolk voor hoogbegaafden die maar niet begrijpen waarom ze 

http://www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid


                                                                                                                                                       

 

 

niet begrepen worden. Tijdens haar presentaties deelt Suzanne informatie die ouders helpt aan 
nieuwe inzichten en moed om op een positieve manier om te gaan met school, eigen emoties en 
vooral met hun hoogbegaafde kind. 
Buis zal op 4 november aandacht besteden aan problemen rond hoogbegaafdheid en situaties waar 
ouders mee te maken krijgen. Ook komt beelddenken, hoogsensitiviteit en strongwilled / 
temperamentvol aan de orde, iets waar veel hoogbegaafden mee te maken hebben. Natuurlijk komen 
ook de leuke kanten van het hoogbegaafd zijn aan de orde. Suzanne Buis zal ook ruim de tijd nemen 
voor wensen en vragen van het aanwezige publiek. Na afloop is er de mogelijkheid om een boek van 
haar te kopen en te laten signeren. 
De lezing wordt gehouden in de zaal van het GKC. Ingang tot de zaal via de Bibliotheek. 
Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid of via het 
Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929. 
 
Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert webinar: Samen Sociaal Online 
9 november, online 
Tijdens de “Week van de Mediawijsheid” kun je 
deelnemen aan twee gratis workshops.  
De eerste is voor ouders met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, de tweede voor ouders die 
kinderen op het voortgezet onderwijs hebben. Klik 
hier voor meer informatie en aanmelden: www.oostachterhoek.nl/webinars 
 
ANWB: Zet je licht aan! 
Op zondag 31 oktober is de wintertijd weer ingegaan! Elk kind veilig op de fiets. Daar gaan we voor bij 

de ANWB. En daar hoort ook een goedwerkende 
fietslamp bij. Toch zet 12% van de kinderen niet altijd de 
fietsverlichting aan. In de meeste gevallen hebben ze 
geen licht aan, omdat hun lamp kapot is of omdat ze dit 
gewoonweg vergeten aan te zetten. 
 
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 
67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht.  

En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting.  
Goed idee dus, die fietslamp!!! Maar dan moet je hem wel áánzetten. 
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan. 
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen met betrekking tot 
het correct voeren van fietsverlichting. 
 
Voor meer informatie zie: www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

http://www.oostachterhoek.nl/webinars
http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

