
 

 

 

 

Vooraf 

 
We hebben volop genoten van het mooie weer en de Covid-19 maatregelen die we los mogen laten. 
Op dit moment zijn er nog regelmatig zieke kinderen en leerkrachten. Dat zorgt voor veel gepuzzel op 
school om uitval te voorkomen en vraagt van ouders ook flexibiliteit om thuis de zaken geregeld te 
krijgen voor hun kinderen. Ook dit keer een woord van dank voor het begrip!  
 

De afgelopen weken is op initiatief van de leerlingen in de bovenbouw de 
flesseninzamelactie gestart voor kinderen en hun ouders in Oekraïne! Dagelijks 
hebben leerlingen de lege flessen gesorteerd en (samen met leerkrachten) 
gezorgd voor het inleveren bij de verschillende supermarkten. Dat heeft een 
fantastisch bedrag opgeleverd van €531,25 gedoneerd aan GIRO 555. Iedereen 
een dikke duim voor deze positieve bijdrage! 

 
In deze nieuwsbrief een nieuw item: “Aandacht voor …..” Het is de bedoeling met enige regelmaat een 
onderwerp aan te kaarten waar leerkrachten en ouder(s) mee te maken hebben. Dit keer “Online 
gamen”, een onderwerp, waarbij het verstandig is er gedragsregels aan te verbinden. 
 
Agenda 

April:  
4 t/m 8 april  Kijkochtenden van 8.15-9.00 uur, opgave via Parro 
13 april   Schoolvoetbaltoernooi in Neede 
14 april   Paaslunch 
15 april   Goede Vrijdag, studiedag, alle leerlingen vrij 
18 april   Tweede Paasdag, vrije dag 
20 april   DIA Eindtoets voor schoolverlaters 
22 april   Koningsspelen 
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Mei: 
25 april t/m 6 mei 2 weken meivakantie 
10 mei    Schoolfotograaf 
12 mei    Fietscontrole en praktisch verkeerexamen groep 8 
 

ORGANISATIE 
 
Theoretisch verkeersexamen 
Op dinsdag 29 maart was het theoretisch verkeersexamen voor leerlingen uit groep 8. Goed nieuws, 
iedereen is geslaagd voor dit eerste deel, van harte gefeliciteerd toppers van groep 8. 12 mei staat het 
praktisch verkeersexamen gepland. Alle leerlingen van groep 8 moeten deze morgen een 
goedgekeurde fiets mee naar school nemen.  Deze fiets zal voorafgaand aan het tweede deel van het 
verkeersexamen gecontroleerd worden door de examinatoren. Is deze OK bevonden dan mogen zij 
deelnemen aan het praktische verkeersexamen. 
 
Kijkochtenden 
In de eerste week van april (4 t/m 8 april) staan de kijkochtenden voor ouder(s)/verzorger(s) gepland. 
Inmiddels heeft u van de groepsleerkracht via Parro informatie ontvangen over de kijkochtend. 
Wanneer u belangstelling heeft om te komen kijken in de groep van uw kind kunt u zich inschrijven via 
Parro. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Op woensdag 13 april wordt het schoolvoetbaltoernooi voor de Needse basisscholen en SBO Diekmaat 
& Da Vinci Berkelland georganiseerd. Onze school zal deelnemen 
met 2 teams: SBO Diekmaat en een combinatie team 
Diekmaat/Da Vinci, juf Wieke zal er zijn voor de begeleiding. De 
wedstrijden worden gespeeld op sportpark ’t Haantje in Neede 
en er wordt afgetrapt om 14.45 uur. Supporters die onze teams 
komen aanmoedigen zijn van harte welkom. 

Paaslunch 
Op donderdag 14 april wordt een paaslunch verzorgd door de ouderraad. 
 
Een kijkje in de keuken van..  
Op 21 april 2022 organiseert Da Vinci Berkelland een eerste informatie- en intervisiemiddag voor 
leerkrachten en interne begeleiders van de huidige basisschool van onze (nieuwe) deeltijdleerlingen. 
Leerkrachten van de basisscholen geven aan graag eens te komen kijken bij ons op school. Op deze 
manier willen we aan die vraag tegemoet komen. Het thema voor deze middag zal compacten en 
verrijken zijn. 
  
Koningsspelen 
Op SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland staat de week van 19 april tot en met 22 april in het teken 
van de Koningsspelen. Stagiaire Loes en juf Jackie hebben de organisatie op zich genomen. Tijdens 
deze week worden de reguliere gymlessen aangeboden in het thema; ‘Voel je fit”. Op de donderdag 
en vrijdag zijn er verschillende extra activiteiten in de gymzaal en op het plein, passend bij het thema.  



                                                                                                                                                       

 

 

 

UIT DE GROEPEN 
 
Welkom 
Een speciaal welkom deze maand aan Damy T. (in deeltijd) in groep 7&8. 
Komende week komt hij kennismaken in zijn nieuwe groep. Alvast heel veel 
plezier gewenst. 
 
Eigen project 4,5,6 
Aansluitend op het thema 'Te gekke uitvindingen' van Blink project en 
'Waanzinnige uitvindingen' van Blink Lezen maken de kinderen van groep 4/5/6 
voor eigen project een Lapbook.  
Een Lapbook is een presentatievorm waarbij een omslag gevuld wordt met diverse vouwsels waarin 
informatie over het onderwerp te vinden is. Dit lapbook gaat over een zelfgekozen uitvinder. 
 
Excursie naar Oyfo museum 
Groep 4/5/6 zal op 21 april naar het Oyfo museum in Hengelo OV gaan. Hier gaan we een workshop 
volgen die tevens aansluit bij ons thema. Meer informatie over dit uitje volgt via Parro.  
 
Kindgesprekken 
De leerkrachten zijn weer bezig om met alle kinderen een kindgesprek te voeren. Uit dit kindgesprek 
zal een leerdoel voor komende periode komen waar het kind mee aan de slag gaat. Dit doel wordt 
beschreven in het kindplan.  
 
Breinhelden 

We zijn in groep 7-8 de afgelopen tijd druk bezig geweest met 
het trainen en versterken van de executieve functies met de 
methode Breinhelden. We hebben allerlei speelse activiteiten 
gedaan rondom het werkgeheugen en volgehouden 
aandacht. We hebben bijvoorbeeld een truc geleerd 
waardoor je (vrij makkelijk) veel decimalen van het getal pi 
uit je hoofd kunt leren. Ook ezelsbruggetjes bij het leren van 
woordreeksen en 'Ik ga op reis en ik neem mee' met geluiden 

kwamen aan bod. En we weten inmiddels wat (positieve en negatieve) feedback met je kan doen.    
 
Challenge groep 7&8 
Een aantal kinderen heeft voor hun challenge een vrij atelier ontworpen, waarbij ze zelf een thema 
hebben gekozen en hierbij voor hun klasgenoten een hogere denkorde opdracht hebben bedacht. 
Elke vrijdagmiddag mag 1 van deze leerlingen voor hun klasgenoten het bedachte atelier geven. 
De ateliers zijn nog volop bezig, maar we hebben al een voetbalspel bedacht met nieuwe 
voetbalregels, gebrainstormd over een mogelijke eindmusical, zelf nieuwe pleinspelen ontworpen en 
een lied gecomponeerd. Het is erg leuk om te zien dat de leerlingen uit groep 7-8 deze ateliers zelf 
vorm hebben gegeven!  
 
 



                                                                                                                                                       

 

 

 
 
Dierentuinchallenge groep 7&8 
In het groepje van de “dierentuin-challenge" werd met hogere denkorde- opdrachten gewerkt. 
Vanuit een vaste structuur werd elke les aandacht besteed aan één van de volgende vaardigheden 
die belangrijk zijn bij het doen van een groter project: 
- plannen (wat ga ik wanneer doen?) 
- voorkennis activeren (wat weet ik al over het onderwerp?) 
- mindmappen 
- onderzoeksvragen formuleren 
- hoe maak ik een literatuurlijst / bronvermelding 
- aantekeningen maken 
- product plannen 
- criteria opstellen: waar moet mijn product (werkstuk aan voldoen?) 
- planning presentatie 
- evalueren 
De opdracht was: Maak een dierentuin met tien soorten dieren in zeven hokken. De klimaten 
moeten kloppen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leeuwen niet naast de pinguïns mogen, want dan 
smelt het ijs van de pinguïns en krijgen de leeuwen het koud. Ook mogen er geen dieren bij elkaar in 
het hok die elkaar opeten. De dierenverzorger moet in één rondje rond de dierentuin alle dieren van 
eten kunnen voorzien. 
Om dit te kunnen, moesten de kinderen eerst informatie opzoeken over de dieren die ze kozen en 
met elkaar vergelijken. Ze leerden over de dieren waar ze mee werkten: voedsel, huisvesting, 
klimaat, omgang met andere dieren. Deze info moesten ze onthouden, begrijpen en toepassen in 
hun ontwerp om zo tot een dierentuin te komen die voldoet aan de opdracht. 
 
Close Reading? 
Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen 
lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed 
begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met 
de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, 
maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben. Op de dinsdag werken een aantal 
leerlingen uit de bovenbouw hier samen met juf Annique mee. 

 
De drie fases van Close Reading 

 
 



                                                                                                                                                       

 

 

EXTRA INFO 
 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

De Medezeggenschapsraad van SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft ingestemd met het 
vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. 

Herfstvakantie           24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Kerstvakantie           26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
2e Paasdag  10-04-2023 
Koningsdag  27-04-2023 
Meivakantie           24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaartsdag en 18-05-2023 t/m 19-05-2023 
vrije vrijdag 
2e Pinksterdag           29-05-2023 
Zomervakantie           10-07-2023 t/m 18-08-2023 
 

AANDACHT VOOR……ONLINE GAMEN! 
  

Veel kinderen, spelen graag online spelletjes. Mogelijk kent u 
wel voorbeelden van spelletjes zoals ‘Fortnite’. 
Online gamen kan voor kinderen een leuke vrije 
tijdsbesteding zijn waaraan zij plezier beleven. Toch is het 
goed ons te realiseren dat aan het spelen van online 
spelletjes veel plezier, maar ook nadelen zitten. Belangrijk om 
met uw zoon of dochter regelmatig te praten over online 
omgangsvormen en gedragsregels bij het gebruik van een spel. 
 
 
 
 
 
 
Maak goede afspraken met een kind over online veilig gedrag. Met elkaar praten over media werkt 
aantoonbaar risico verlagend, mits het op de juiste manier gebeurt.  
 
Doe op internet net zo aardig als in het echt.  
Dus: Stuur geen vervelende berichten, zeker niet als je boos bent. Maak geen filmpjes of foto’s met 
een mobiele telefoon om deze vervolgens op internet te plaatsen: dat is verboden! En lees je bericht 
altijd nog een keer, voor je op verzenden drukt! 
 
Op de website mediawijsheid.nl vind je goede informatie over gamen, internetten en mobieltjes. 
 

https://www.mediawijsheid.nl/category/voor-ouders/

