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Oudernieuwsbrief vakschool Het Diekman 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Nog een paar weken tot de vakantie, eigenlijk nog geen tijd voor een nieuwe nieuwsbrief (deze 

komt meestal in de week voor de vakantie), maar er gebeurt zoveel op dit moment dat we u van 

een aantal zaken op de hoogte willen houden. Wij hebben u al eerder aangegeven dat er een 

heleboel basisschoolleerlingen zijn geweest op onze “Wisseldag”’ en dat merken we nu in de 

aanmeldingen. Er zijn heel veel nieuwe aanmeldingen en daar zijn we ontzettend blij mee! 

Vervanging lessen metaal: 
Vanaf maandag 3 april zal de heer Harry Bresters de lessen metaal vervangen van meneer Enrico 

Hendriks. Meneer Bresters geeft al jaren metaaltechniek aan het Vakcollege. Er zal wel een 

verandering in het praktijkrooster van de onderbouw plaatsvinden. Meneer Bresters geeft les op de 

donderdagmiddag in plaats van de woensdagmiddag. Dit kan voor uw zoon/dochter een gevolg 

hebben. Voor volgende week woensdag zal dit duidelijk met de leerlingen worden gecommuniceerd.  

Basketbaltoernooi: 
Op woensdag 22 maart hebben we met 7 leerlingen van Vakschool Het Diekman meegedaan aan een 

basketbaltoernooi in sporthal Veldwijk in Hengelo. Het was een toernooi voor de praktijkscholen uit 

de regio.Er was 1 poule voor meisjesteams en 1 poule voor jongensteams. 

Wij hebben deelgenomen met een jongensteam en we speelden in een poule van 6 teams. 

Al vrij snel bleek, dat we in vergelijking met de andere scholen wel over een heel goed 

team beschikten. Door goed samenspel en veel inzet wisten we dan ook alle 5 de wedstrijden te 

winnen. Hierdoor werden we eerste en gingen alle spelers met een mooie medaille naar huis. 

Het team bestond uit: 

Raphael Mayamba 1B 

Pjotr Brzostek  1B 

Marc Alvarez Bachs 1A 

Daniel Lopez Pena 2A 

Prince Makengo 2B 

Lion George  2A 

Fadi Al Shanaa  2B 

 

Digitaal:  
Zoals u weet wordt de nieuwsbrief alleen nog digitaal verstuurd.  Mocht u op het infokanaal gelezen 

hebben of op onze website gezien hebben dat er een brief verstuurd is en u heeft deze niet via de 

mail ontvangen. Dan betekent dit dat we uw mailadres nog niet hebben of dat het mailadres nog 

niet juist is.  Wilt u dan een bericht sturen aan dgeerdink@hetstedelijk.nl zodat wij uw juiste 

mailadres toe kunnen voegen?  

 

 



Werkweek naar Sicilië: 
Op maandag 3 april vertrekt een groep bovenbouw leerlingen met 

docenten voor een werkweek naar Sicilië. In de ochtenden worden 

er werkzaamheden gedaan in en rondom de villa op de afbeelding. 

De groep gaat onze partnerschool bezoeken en er worden 

verschillende activiteiten gedaan waaronder het beklimmen van de 

vulkaan Etna. Deze werkweek heeft wel het gevolg dat er lesuitval is 

voor de andere leerlingen. De reis is te volgen via facebook “Het 

Diekman op Sicilië 2017”. 

Lesuitval in verband met werkweek Sicilië 3 april t/m 11 april: 
De werkweek van de bovenbouw wordt begeleid door 5 docenten; meneer Lute Bruinenberg, 

meneer Sander Blokhuis, meneer Rubin Pasveer, mevrouw Mabel Lengton en mevrouw Natasja van 

de Berg.  

De theorielessen van mevrouw Natasja van de Berg zullen worden vervangen door meneer Freek 

Kosterink. Dit heeft tot gevolg dat de lessen tuin voor de bovenbouw in de ochtend vervallen en dat 

klas SK2A vrij heeft op vrijdag 7 april. De lessen drama van mevrouw Natasja van de Berg vervallen. 

De lessen van meneer Sander Blokhuis en meneer Lute Bruinenberg vervallen.  De lessen van 

meneer Rubin Pasveer worden vervangen.  

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, kunt u contact opnemen met de 

teamleider, mevrouw Janine Meijer. 

Alle wijzigingen worden dagelijks opgenomen op het infokanaal. 

Oudergesprekken en tevredenheidsenquêtes: 
Via de mentor ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de 

leerlingbespreking en het rapport van uw zoon/dochter. Deze gesprekken vinden plaats op 10 en 11 

april of de week voor de meivakantie. Na afloop van het gesprek zal u gevraagd worden een 

tevredenheidsenquête in te vullen. 

In de maanden maart en april worden op alle locaties van Het  

Stedelijk Lyceum de tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij de 

leerlingen en de ouders. Dit is een jaarlijks terugkerende 

vragenlijst. Het invullen kost u niet zoveel tijd,  slechts 10 minuten. 

De opbrengst is voor iedereen belangrijk. Voor de leerlingen, voor 

u als ouder en voor ons als school. We willen de goede dingen 

graag behouden en alles wat voor verbetering vatbaar is 

meenemen in onze plannen voor volgend schooljaar. 

Om het onderzoek goed te kunnen doen, hebben we u heel hard 

nodig. Zodra het resultaat van de vragenlijst bekend is, zullen we u 

daarover informeren. 

We willen u hierbij alvast bedanken voor de medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 



Spreekuur jeugdverpleegkundige: 
Graag willen wij ons even aan u voorstellen, sommige kennen ons waarschijnlijk al wel.  Anneke 

Noort is jeugdarts en Nadine Snoek is de jeugdverpleegkundige van de GGD afdeling 

jeugdgezondheidszorg van de school van uw kind. De komende periode zullen wij geregeld een 

spreekuur houden op school met een inloopmoment,  waar uw kind en u als ouder zonder afspraak 

binnen kunnen lopen voor vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, meten van 

ogen/oren/lengte/gewicht en alle andere vragen, want wij zeggen altijd tegen jongeren: “ Geen 

vraag is te gek! “ 

Het eerste inloopmoment is gepland op 18 april tussen 10.30-11.30 uur. De jeugdverpleegkundige 

Nadine Snoek is dan op school aanwezig. Op het infoscherm op school staat wanneer en waar wij 

aanwezig zijn.  U bent van harte welkom! 

Gastheerschap: 

Hallo allemaal, 

Op maandag 13 maart werden de ouders van de leerlingen van gastheerschap uitgenodigd om te 

komen dineren. Het was een gezellige avond. Er werd veel gepraat en mensen hebben heerlijk 

gegeten. De ouders waren zeer tevreden over de leerlingen die hun bediend hebben en de ouders 

hebben zeer genoten van deze avond. Aan het eind van deze avond kreeg iedereen een zeer groot 

applaus en een bedankje voor het harde werk wat ze geleverd hebben. 

Met hartelijk dank aan Vakschool Het Diekman 

Anneleah van den Boorn 

IVIO: 

Bij de leerlingen is de examenstress voelbaar voor de komende IVIO examens van Nederlands en 

rekenen. De laatste dag van aanmelding is maandag 3 april, denkt u eraan om de (ingevulde) 

inschrijfformulieren aan de kinderen mee te geven? Even voor de duidelijkheid, de kosten voor de 

examens worden door school betaald, maar als er een leerling niet mee kan doen aan het examen en 

er is geen geldige reden (de reden op de aanmelding) wordt er € 42,50 euro in rekening gebracht. 

Natuurlijk gaan we ervan uit dat dit niet nodig is en dat iedereen die meedoet een voldoende gaat 

halen! 

Enschede marathon: 

Zondag 23 april (de 1e zondag in de meivakantie) doet onze school weer mee met de 5 km loop, 

tijdens de Enschede marathon. We hopen natuurlijk met een zo groot mogelijke groep leerlingen te 

lopen, die door andere leerlingen én ouders worden aangemoedigd (dan lopen we zoveel beter � ). 

Met  9 onderbouwleerlingen zijn we op de dinsdagmiddag al aan het hardlopen, om zo goed 

mogelijk aan de start te staan en de 5 km zo gemakkelijk mogelijk uit 

te lopen.  

Op school hebben we aanmeldingsbrieven uitgedeeld, voor iedereen 

die mee wil lopen. Die kunnen tot dinsdagmiddag ingeleverd worden 

bij juf Susan. Daarna is het niet meer mogelijk om mee te lopen via 

school. Aan deze 5 km zijn geen kosten verbonden, want die betaalt 

de school. Waarom doen we  trouwens mee??? Sportiviteit en 

gezelligheid gaan hand in hand. En....we willen een gezonde school 

zijn.  

 

 



 

Belangrijke Data:  
Vrijdag 31 maart / maandag 3 april : Rapporten worden uitgedeeld met brieven voor   

       uitnodigingen oudergesprekken.   

Woensdag 5 april   : Badmintontoernooi, meer info volgt.  

maandag 10 april en dinsdag 11 april : 10 minutengesprekken 

Vrijdag 14 april    : Goede vrijdag, is een gewone lesdag!! 

Maandag 17 april   : Tweede paasdag, iedereen heeft vrij!! 

Dinsdag 18 april    : Eerste inloopmoment jeugdverpleegkundige. 

Zondag 23 april    : Enschede Marathon 

Er wordt nog een studiedag georganiseerd voor de mentoren van klas 1 en 2. Zij gaan op bezoek bij 

de Tender en de Spinaker. De datum zal u zo snel mogelijk worden meegedeeld.  

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei  : Meivakantie  

 

 


