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Eerste schooldag na voorjaarsvakantie

Vooraf

Alle collega’s zijn blij om maandag 8 februari de kinderen weer te mogen ontmoeten op school. Het zal
weer even wennen zijn, aan elkaar, aan nieuwe afspraken, want het is nog niet normaal. Verderop in
de nieuwsbrief leest u meer over de herstart op maandag 8 februari.
Ook al ziet het ernaar uit dat het beter gaat worden door afname
van de besmettingen en toename van de inentingen, het valt niet
altijd mee om gemotiveerd door te gaan met thuisblijven en alles
wat daarmee samenhangt. Hoe fijn is het dat je dan regelmatig
een schouderklopje, een beloning krijgt van een ander. Alle
leerkrachten van Da Vinci Berkelland en SBO Diekmaat hebben een
kaartje ontvangen als dank voor hun inzet. De stagiaires zijn
verrast met een kleinigheid voor hun ondersteuning bij de opvang.
Een kaartje met compliMENTOS en een verrassing aanstaande
maandag voor kinderen en hun ouder(s) wordt vast ook
gewaardeerd. Dat zetje doet ons allemaal goed.

Uitbreiding Da Vinci groep

Zoals in de nieuwsbrief van januari al aangegeven gaan we ons team uitbreiden met niet één, maar
twee nieuwe collega’s. Verderop in deze nieuwsbrief zal juf Linda zich aan jullie voorstellen en juf
Stella vertelt iets over zichzelf bij de rubriek “afstandsonderwijs ervaringen”. Stella en Linda zullen in
de week van 1 maart 2021 starten, dat is gelijk na de voorjaarsvakantie. Deze formatie uitbreiding zou
in eerste instantie zijn om nieuwe leerlingen te kunnen plaatsen voor de deeltijdvariant op Da Vinci
Berkelland, dus op de donderdag en vrijdag..
Naast de aanmelding voor een nieuwe deeltijd HB leerling in december zijn in februari 2 nieuwe
leerlingen aangemeld voor voltijd HB-onderwijs. Na afgifte van een toelatingsverklaring is de school

wettelijk verplicht om in overleg met de ouders en de verwijzende school een leerling zo spoedig
mogelijk te plaatsen. Om kwalitatief goed HB onderwijs te kunnen blijven bieden is uitbreiding van
formatie daarom ook op de maandag tot en met woensdag noodzakelijk.
Aanpassing van de formatie:
• Linda Eelderink zal de maandag, donderdag en vrijdag (tot 13.00 uur) werkzaam zijn.
• Op de dinsdag zal leerkracht Stella Melkonian ingezet worden. Stella is op dit moment als
vaste invaller werkzaam voor de Stichting OPONOA en heeft de laatste maanden gewerkt voor
SBO Diekmaat.
Door deze extra formatie lukt het ons om de groep op verschillende momenten te splitsen
waardoor we tegemoet kunnen blijven komen aan de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften
van iedere leerling en is er weer sprake van voldoende instroommogelijkheden van nieuwe leerlingen
tot het eind van dit schooljaar. Op dit moment zijn we druk bezig om dit verder vorm te geven. In de
volgende nieuwsbrief vertellen wij u meer hierover.
Qua bezetting in de groep ziet het er per 1 maart als volgt uit:
Maandag
Leerkracht
Annique
Leerkracht
Linda
Onderwijsassistent Annemieke

Dinsdag
Annique
Stella
Annemieke

Woensdag
Annique
Wieke
Mirthe

Donderdag
Wieke
Linda
Annemieke

Vrijdag
Wieke
Linda
Annemieke

Herstart onderwijs Da Vinci Berkelland

Na 5 weken afstandsonderwijs gaat de school weer open. Met ingang van maandag
8 februari wordt er weer fysiek onderwijs gegeven op SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland. Alle
leerlingen zien we maandagochtend weer graag in onze school!
Vanzelfsprekend hopen we dat het goed gaat met de gezondheid van u, uw gezin en onze leerlingen.
Bent u of zijn er in uw naaste omgeving mensen ziek geworden door het COVID-19 virus dan hopen wij
op een spoedig herstel.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
maatregelen op onze school.
Er is een protocol opgesteld met maatregelen
en afspraken die worden opgevolgd bij de
herstart van het onderwijs.
Het uitgangspunt is het onderwijs op een
verantwoorde manier te starten en de risico’s
van verspreiding van het COVID-19 virus
zoveel mogelijk tegen te gaan.
Aan de maatregelen liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
• De continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van
personeel, leerlingen en ouders.

Het protocol is opgesteld door het team, daarnaast is de medezeggenschapsraad geïnformeerd. Het
volledige protocol kunt u op de website lezen (www.davinci-berkelland.nl).
De richtlijnen van het RIVM blijven gehandhaafd:
• Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden:
dit geldt voor alle ruimtes in de school en de pleinen.
• Tussen personeelsleden en leerlingen dient zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te
worden, al zijn we ons bewust dat dit niet altijd haalbaar is.
• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Fysiek
afspreken met volwassenen vermijden we zoveel als mogelijk (digitale
gespreksvoering/vergaderen).
De algemene regels blijven van kracht:

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe wat betreft de thuisblijfregels voor
leerlingen en personeel. In de volgende situaties blijft een ieder thuis:
• Bij klachten die passen bij corona;
• Als je positief getest bent op corona;
• Als iemand in het huishouden positief is getest op corona;
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt (minimaal 15 minuten binnen 1,5
meter);
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde klachten ook koorts boven de 38 ℃
en/of benauwdheidsklachten heeft.
Leerlingen met een neusverkoudheid mogen naar school. Ook in het geval van chronische
verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school, behalve als er sprake is van
koorts en/of verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19. Graag een bericht via
Parro met de mededeling van bijvoorbeeld een verkoudheid. Dit is voor de groepsleerkracht fijn om te
weten voordat de leerling de school bezoekt.
Als er sprake is van een besmetting in een groep volgt de school, de leerlingen en de ouders de
instructies van de GGD op.
• Alle categorie 1 en 2 contacten gaan in quarantaine. Dat betekent dat als een kind positief
wordt getest in een groep, de hele groep 5 dagen in thuis quarantaine gaat.
• Leerlingen en leerkrachten kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet
persoon laten testen in een GGD-teststraat. Indien er niet getest wordt, dan is het nodig nog 5
extra dagen in quarantaine te verblijven. De GGD instructies zijn hierbij leidend.

Enkele voor u belangrijke afspraken uit het protocol worden hieronder samengevat:
• Ouders komen in principe niet op de schoolpleinen en in het schoolgebouw. Op de
parkeerplaatsen verzoeken we u in uw auto te wachten en anders, ook buiten met
mondkapje, 1½ meter afstand te bewaren.
• Ouders die hun kind met de auto brengen laten hun
kind uitstappen bij de ‘kiss-and-ride’ plek (de lus
voor de school aan de Wheemerstraat). Brengen kan tussen
8.15 – 8.30 uur. Er zijn personeelsleden aanwezig om
de leerlingen op te vangen en naar binnen te begeleiden.
• Bij het ophalen dienen ouders bij voorkeur in de auto
te wachten op de grote parkeerplaats bij de hoofdingang.
Uw kind wordt naar u toegebracht. Indien u toch uitstapt geldt
uiteraard de 1½ meter afstandsregel en ook dan het mondkapje.
We vragen u uw kind(eren) graag door één ouder/verzorger te brengen/halen.
Let u op de verschillende locaties voor het brengen en halen?
Bij voorbaat dank!
• Het taxivervoer, georganiseerd door de gemeentes, wordt hervat vanaf 8 februari.
• Leerlingen uit Haaksbergen en Eibergen kunnen op de gebruikelijke tijden met het openbaar
vervoer reizen.
• Aan u wordt gevraagd uw kind eten en drinken voor de pauzes mee te geven, dat uw kind
zonder hulp van de leerkracht kan open maken en opeten.
• De leerlingen die de komende periode jarig zijn mogen trakteren in de groep, echter alleen
een voorverpakte traktatie. De jarige maakt geen rondje door de school met een
verjaardagskaart. Wel zullen de jarige kinderen een kaart namens alle meesters en juffen
meekrijgen. Tijdens deze periode zijn ouder(s)/ verzorger(s) van jonge kinderen niet aanwezig
bij het vieren van de verjaardag. De leerkracht maakt -desgewenst- een foto een stuurt deze
naar u via Parro.
• De gebruikelijke luizencontrole na een vakantie wordt niet uitgevoerd. Aan ouders wordt
gevraagd thuis zelf de controle te doen.
• Externen (zoals de vrijwilligers voor de ateliers/escaperoom/Bridge/Engels, ergotherapeut,
fysiotherapeut, dyslexie-begeleider en PMT-er) zullen voorlopig geen lessen of begeleiding op
school verzorgen.
• Er vindt geen uitwisseling van leerlingen met een andere groep plaats, leerlingen spelen alleen
met de eigen groep op het plein.
Met het volledig open gaan van de school komt het afstandsonderwijs te vervallen.
De materialen die zijn uitgeleend zoals les- en werkboeken, Chromebooks inclusief oplader (en de
bijbehorende gebruikersovereenkomst) moeten door uw kind maandag 8 februari worden
meegenomen naar school. We willen u vragen dit materiaal goed te verpakken, zodat het materiaal
ons weer netjes bereikt!
Tot slot willen wij waardering uitspreken voor u als
ouder(s). Onze waardering voor de wijze waarop u de
afgelopen periode hebt meegeholpen het
afstandsonderwijs mogelijk te maken, door uw kind te
begeleiden en te ondersteunen. Dit heeft inzet en tijd
van u gevraagd en is vast niet altijd eenvoudig
geweest om te organiseren.
Onze dank voor uw bijdrage daarin!
De teams van Da Vinci Berkelland & SBO Diekmaat kijken er naar uit om uw kind weer te mogen
ontvangen op school.

Driehoeksgesprekken

De driehoeksgesprekken worden online gevoerd in de weken van 8 t/m 19 februari. Ouder(s)
ontvangen van de groepsleerkracht via Parro een uitnodiging voor het online gesprek. U kunt daar
voor intekenen.
Het driehoeksgesprek voor de schoolverlaters, wordt gecombineerd met het adviesgesprek
Voortgezet Onderwijs.

Eigen project

Afgelopen weken is de groep ‘eigen project’ bezig geweest met het maken van een plattegrond en een
maquette. De plattegronden zijn inmiddels af; iedereen heeft een mooie plattegrond van de
slaapkamer of van een verdieping in huis gemaakt.
Nu is de opdracht om een maquette van het huis te maken. Dit doet iedereen ontzettend goed! Er
wordt gewerkt met papier, karton, hout, kapla en lego. Eind januari zijn de maquettes klaar en gaan
we ze van elkaar bekijken. Hieronder een aantal foto’s van wat er tot nu toe gemaakt is. De maquettes
zien er zo al gaaf uit en dan moeten ze zelfs nog afgerond worden!

Van echte plattegrond van het huis…

Aan het bouwen aan

…tot lego-maquette op schaal

een schaalmodel van lego

Maquette van karton, die helemaal open kan! Binnenin zijn alle kamers al ingedeeld.

Voorstellen

Hallo ouders en kinderen van Da Vinci Berkelland,
Mijn naam is Linda Eelderink. Ik kom binnenkort op de
maandag, donderdag en vrijdag op Da Vinci Berkelland
werken en daar heb ik erg veel zin in!
Ik hoop snel met jullie te mogen kennismaken, maar
voor nu alvast een stukje waarin ik iets over mezelf
vertel.
Zoals ik al zei, heet ik Linda. In februari word ik 35 jaar.
Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Ruurlo. Ik heb 2
dochtertjes en ze zijn 4 en 1,5 jaar oud. Mijn vrije tijd gebruik ik graag
om een goed spannend boek te lezen. Escaperooms vind ik echt onwijs
tof om te doen (ik hou sowieso van puzzels/raadsels waarbij je goed
moet nadenken). En ik hou van geschiedenis; als vak om te geven maar ook om te ontdekken tijdens
een stedentrip of museumbezoek. Rekenen vind ik ook erg leuk om te geven trouwens! Ik sport in een
sportschool en zie mijn vrienden graag.
Ik ben benieuwd waar jullie allemaal mee bezig zijn en hoop jullie snel te mogen ontmoeten!

Afval scheiden

Het is alweer een jaar geleden dat SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland gestart zijn met het scheiden
van afval. Corona heeft er voor gezorgd dat deze periode niet aangesloten is geweest.
Toch is het resultaat iets om met tevredenheid op terug te kijken. Er zijn steeds meer leerlingen die
een broodtrommel en een drinkbeker bij zich hebben i.p.v. brood in een plastic zakje en drinken uit
een pakje. Ook het fruit nemen de leerlingen mee in een bakje. Heel goed bezig!
In alle groepen staat een afvalbak met 3 emmers zodat leerlingen op school ook afval leren
scheiden: groenafval (G), restafval (R) en plastic afval (P).

Bij de start van het afval scheiden was de emmer met plastic afval al snel vol. Nu zijn er weken bij dat
de plastic emmer niet geleegd hoeft te worden!
De conclusie die we voorlopig durven trekken is:
Extra aandacht in speciale lessen, maar ook door het opruimen van
zwerfvuil, heeft kinderen inzicht gegeven in de troep die gemaakt
wordt. Kinderen en ouders hebben dit met veel enthousiasme
opgepakt en hieraan meegewerkt door het vullen van
broodtrommels en bekers. De opbrengst is dus minder plastic
afval.
Op deze manier dragen we met zijn allen een steentje bij om de
planeet schoner te maken en te houden.
Onze leerlingen worden zo een beetje bewuster van het belang van
een gezonde aarde.

Afstandsonderwijs-ervaringen

We hebben twee leerlingen en juf Stella alvast gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het
afstandsonderwijs deze tweede periode van afstandsonderwijs. Graag horen we van nog meer
kinderen en u als ouder de ervaringen, tips en tops en verschillen en overeenkomsten met de eerste
periode van afstandsonderwijs in april. U mag dit sturen naar cindy@davinci-berkelland.nl. Uw
informatie zal meegenomen worden in de evaluatie van deze tweede periode van afstandsonderwijs.
Jurre,10 jaar
Hallo ouders van de Da Vinci
Na een beetje opstart problemen gaat de planning van de weektaak erg goed. Ondanks dat de juffen er
niet altijd bij kunnen zijn, doen de juffen het erg goed uitleggen. Het rekenen gaat minder goed dan op
school, want de methodes van mijn ouders zijn anders dan die op school. En dat vind ik een beetje
verwarrend. Omdat we nu thuis zitten mis ik mijn vrienden en vriendinnen wel een beetje. Maar
daarom ben ik wel een beetje blij dat ik op Meet mijn vriendjes en vriendinnetjes kan zien. Hetgeen dat
ik niet mis nu we thuiswerken is dat ik niet vroeg op hoef te staan. Eerder moest ik om zeven uur
opstaan want de taxi stond om half acht voor de deur. Het leukste wat er gebeurt is in het
thuisonderwijs vond ik toen mijn broertje en ik aan het werk waren, kwam mijn moeder met een
lekkere fruitsmoothie. Dat was toen wel een hele verrassing.
Maartje, 10 jaar
Sinds ik thuis zit ik kan ik me goed concentreren.
Maar ik kan minder vaak geholpen worden.
Ik mis mijn vriendinnen wel erg.
Ik mis de afleiding niet.
Het leukste moment tot nu was dat er een klein jongetje langskwam.
Nieuwsgierig hoe juf Stella de online-lessen heeft ervaren? Lees dan nog even verder!
“Ik ben Stella Melkonian, 25 jaar en twee jaar geleden afgestudeerd. Sindsdien ben ik volop aan het
invallen. Momenteel vervang ik meester Jesse bij SBO Diekmaat en heb ik groep 6/7b. Een bijzondere
start, zowel voor de kinderen als voor mij; net voor de kerstvakantie hebben we voor het eerst kennis
gemaakt. Ik moet zeggen dat het mij reuze meevalt. Aan het begin had ik het moeilijker verwacht. De
kinderen doen ontzettend goed mee. Ook merk ik dat sommige ouders erg betrokken zijn bij hun
kinderen, ontzettend knap! Het team staat altijd voor mij klaar en bij onduidelijkheden kan ik altijd aan
de bel trekken. Binnenkort hoop ik de kinderen en ouders fysiek te kunnen begroeten!

