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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 18, nr. 7, 13 april 2018 
 

Beste lezer, 
Dit is de vijfde bald@kijn.nieuwsflits van het cursusjaar 2017-2018. Elke 4 à 5 weken krijgt u, 
net als afgelopen schooljaar, een verse nieuwsbrief met agenda, programma, mededelingen, 
belangrijke zaken om te weten en nieuws uit de groepen. De nieuwsbrieven vindt u uiteraard ook 
op onze site: www.debaldakijn.picto.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
het team van SBO De Baldakijn 
 
AGENDA 
23 april LOT 
26 april Koningsspelen 
18 mei Meesters- en juffendag 
18 mei Nieuwsbrief 
23 mei Studiedag Scholengroep Perspectief 
 
LET OP!!!  Vrije dagen voor de komende periode: 

Meivakantie:                Start vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei 2018.      
        Alle leerlingen komen maandag 7 mei weer op school. 

Hemelvaartweekend: Start donderdag 10 mei.                                                                  
        Maandag 14 mei komen alle leerlingen weer op school. 

Pinksterweekend:       Start zaterdag 19 mei.       
                  De leerlingen komen donderdag 24 mei weer op school.  

 
ZIEKMELDINGEN 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, kunt u vanaf kwart voor 8 met de school bellen. 
 
KONINGSSPELEN 
De Koningsspelen zullen wij gaan houden op donderdag 26 april. We starten met een ontbijt en 
hebben daarna spelletjes in en rondom de school. ’s Middags houden we een sponsorloop. Deze 
wordt door de ouderraad georganiseerd. De opbrengst van de sponsorloop is bedoeld voor het 
inrichten van de nieuwe schoolpleinen. Informatie hierover krijgt uw kind binnenkort mee.  
 
SCHOOLPLEIN 
Op dit moment is er een begin gemaakt met het aanleggen van een schoolplein voor de jongste 
groepen aan de kant van de Atlantislaan (achter de school). De zandbak van het grote plein wordt 
verplaatst. Daarvoor in de plaats komen extra duikelrekken, en op het nieuwe plein komt een 
schuurtje, schommel en een zandbak. Op deze manier hebben alle leerlingen meer speelruimte 
tijdens de pauzes. 

                                                                                              
 

http://www.debaldakijn.picto.nl/
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RAPPORTEN 
Nog niet alle rapporten zijn terug op school. Wanneer dat nog niet is gebeurd, dan graag zo 
spoedig mogelijk meegeven!!! 
 
PERSONEEL 
Met ingang van 1 april jl. zijn juf Miranda de Vries en meester Jarno van school gegaan en hebben 
we afscheid van hun genomen. Vanaf 1 juni zal juf Els Jansen-Katerberg de werkzaamheden van 
juf Miranda overnemen en zal meester Menno Schreuder de vacature van meester Jarno gaan 
invullen. 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A  
We werken over de boerderij. Het is een geweldig thema voor de kleuters. 
De prentenboeken die erbij horen zijn o.a. ‘Boer Boris en de Maaier’ en ‘We hebben er een geitje 
bij’. 
We leren de dieren benoemen maar ook hoe het ‘babydier’ heet. We herkennen dierengeluiden en 
we zingen allerlei liedjes. 
Het is een gezellige ‘beestenboel’ in onze groep. 
Vorige week hebben we gewerkt over het varken. Deze week zijn de koeien aan de beurt. We 
hebben een ‘echte’ koe in de klas en af en toe moet de koe gemolken worden. Dat is nog best 
moeilijk hoor!!!! 
 

                                                                  
 
Juf Eline is nu op de maandag en dinsdagochtend in onze groep. Ze heeft het al prima naar de zin 
en daar zijn we blij om. 
Juf Johanna werkt iedere middag ‘extra’ met een klein groepje kinderen. 
 
Groep B   
In de klas werken we op dit moment over de boerderij, dit leeft enorm bij de klas. We knutselen, 
zingen en lezen over ‘Boer Boris’ van de misschien bij U bekende prentenboeken.   
Wat een toeschouwers tijdens de open ochtend, wat fijn dat er zoveel vaders, moeders, opa’s en 
oma’s in de klas waren. Jullie zijn vast ontzettend trots op jullie kind of kleinkind, want wat kunnen 
ze al goed lezen en zelfstandig werken.  
Op het plein hebben we afgelopen dagen buitenspelletjes gedaan, woorden schrijven met 
stoepkrijt en een rekenspel met dobbelstenen. Wat kun je veel leren wanneer je actief aan het 
bewegen bent. En het is vooral enorm leuk!!! Natuurlijk mogen we het paasontbijt niet vergeten, 
erg geslaagd. De klas was mooi versierd, de tafels mooi gedekt. Echt een feestmaaltijd, vooral met 
het lekkere broodhaantje.  
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GROEP 3  
Het is weer lente! En in dit mooie seizoen groeien en bloeien er weer veel bloemen en worden er 
weer veel jonge dieren geboren. In groep 3 leren we hier van alles over en natuurlijk weten de 
kinderen ook al heel veel. We hebben een heerlijk paasontbijt gehad. De kinderen hebben genoten 
van al het lekkers en het was erg gezellig. 
Met lezen hebben we ondertussen kern 7 afgerond en zijn we begonnen in kern 8. De kanjers van 
groep 3 lezen al super goed! Met rekenen leren we nu veel over geld en maken we al + en – 
sommen op het rekenrek. Nu het weer mooier weer wordt, zullen we meer lessen buiten gaan 
doen. Bewegen en leren gaat erg goed samen.  
 
GROEP 4A 
Afgelopen dinsdag was het ‘Open ochtend, We hebben bezoek gehad van een aantal 
belangstellenden. Dit was erg gezellig. De kinderen konden zo goed laten horen hoe goed ze al 
kunnen lezen. 
Woensdag 28 maart hebben we genoten van een lekker en gezellig paasontbijt. 
En wat fijn dat het weer lente is! Het is lekker weer om buiten te spelen. Ook zijn we bloembol 
bloemen aan het knutselen zoals de narcis en de tulp. 
Met het lezen hebben we het boek ‘Prins zoekt baan’ uit. Volgende week starten we in een nieuw 
leesboek. 
Met rekenen zijn we de sprongen van 10 aan het oefenen. En dan bijvoorbeeld ook bij de 2 
beginnen; 2-12-22-32-42- etc.  
Dit is ook leuk om thuis te oefenen 
 
GROEP 4B 
Nieuws uit groep 4b: Wat was het fijn om gisteren tijdens de open ochtend veel ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden te mogen ontvangen in onze groep. Fijn dat jullie er allemaal 
waren! De kinderen vonden het erg leuk om te laten zien hoe goed we kunnen werken in de klas 
en wat we allemaal doen. Voor rekenen zijn we druk met het maken van leeskilometers en 
getalbegrip en sommen tot 100. De kralenketting tot 100 hangt voor het digibord en we doen 
allerlei activiteiten om inzicht te krijgen in de getallen tot 100. Vorige week hebben we de 
bloktoets van spelling gemaakt, alle kinderen zijn super vooruit gegaan! Tot de paasdagen hebben 
we in groep 4b gewerkt over de kip en het ei. We hebben lekkere dingen gemaakt van eieren en 
op verzoek van de kinderen hebben ze de recepten meegekregen naar huis. Op 28 maart zijn we 
de dag gestart met een heerlijk paasontbijt. Op de website staan leuke foto’s!  
Na de paasdagen is Ronaldo de Haan bij ons in de groep gekomen, we wensen Ronaldo een fijne 
tijd bij ons op school!  
Op dit moment werken we over het voorjaar. We hebben uitgebloeide hyacinten doormidden 
gesneden en op die manier goed kunnen kijken hoe een bol en stengel er van binnen uitziet. 
Tijdens het opensnijden en bekijken hoorde je o.a.: “Wow, er zit sap in!”, “Het lijkt op een ui”, 
“De stengel begint onderaan”, “Wat een wortels zitten er onder”, “De bol heeft allemaal lijnen”. 
Een paar kinderen hebben gemerkt dat je ook jeuk kunt krijgen van hyacinten; een beetje zalf, 
een koude doek en even naar buiten verrichtten wonderen. 
 
.   
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GROEP 5A 
Het heeft even geduurd, maar het is nu echt lente in groep 5a. Een aantal leerlingen kwam na het 
warme weekend direct met een korte broek en T-shirt naar school. Geef ze eens ongelijk, wie zit 
er nu niet te wachten op een wat vriendelijker weertype! Toch kan het ’s morgens nog flink koud 
zijn, dus de jassen moeten voorlopig nog wel mee naar school. We hebben mooie 
voorjaarsbloemen op de ramen gemaakt, die goed passen bij de lentesfeer.  
Op maandag 26 maart was de schoolfotograaf op school en zijn we met de hele groep op de foto 
gekomen.  
28 maart hebben we een gezellig paasontbijt gehad met z’n allen, maar ook afscheid genomen 
van een leerling: Benjamin was deze dag namelijk voor het laatst bij ons op school. We hebben 
met de groep een mooi boek voor hem gemaakt en hij kreeg een gesigneerde voetbal namens alle 
kinderen uit de groep. We wensen hem veel succes op zijn nieuwe school. 
 
GROEP 5B 
Wat fijn dat het weer wat mooier weer is. Het doet ons allemaal goed. Deze periode hebben de 
kinderen heerlijk kunnen genieten van een paasontbijt. We hadden er allemaal een gekookt eitje 
en een paashaanbroodje bij.  We hebben genoten van al het lekkers.  

                                                                 
Ondertussen hebben we ook al flink gelezen voor ‘Scoor een Boek’. De kinderen hebben de 
tellerstand op 131 boeken gezet. Komende donderdagmiddag gaan we ‘Scoor een boek’ afsluiten 
met een leuke sportmiddag op het voetbalveld van Stadskanaal.  
In de klas hebben we al mooie hyacinten gemaakt.  
Afgelopen dinsdag hadden we een ‘open ochtend’, zodat U even een kijkje in ‘onze keuken’ kon 
nemen. Fijn dat er zoveel ouders of opa’s en oma’s zijn geweest. Dit vonden de kinderen ook erg 
leuk.  
 
GROEP 6A  
Op 28 maart hebben genoten van een heerlijke paasontbijt. We hebben allemaal een lekker 
haantje, bolletjes, beschuit gegeten en bij Pasen hoort natuurlijk een ei. Iedereen heeft heerlijk 
gesmuld!! 
We doen ook mee met ‘Scoor een Boek’. Hier hebben wij op dondermiddag een sportieve afsluiting 
van gehad. Op het voetbalveld van SC Stadskanaal. Hier hebben ze over een stormbaan gerend, 
we hebben stropdasschieten gedaan en nog veel meer spelletjes. Kortom genieten! De kinderen 
hebben flink veel gelezen! 
In de klas zijn we ook bezig met het vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Het is toch belangrijk 
dat kinderen weten waarom we 4 mei herdenken en op 5 mei onze vrijheid vieren. 
 
GROEP 6B 
Woensdag 28 maart hebben we genoten van een overheerlijk paasontbijt.                                                                  
We hebben heel veel gelezen in het kader van ‘Scoor een Boek’: maar liefst 131 boeken!!!       
Gistermiddag hadden we de sportieve afsluiting op het sportpark van SC Stadskanaal.  We hebben 
allerlei leuke sportspellen gedaan o.a. een stormbaan en bandslingeren en daarna maakte 
wethouder Johan Hamster de eindscore bekend van het aantal gelezen boeken.                                       
In de klas zijn we begonnen met een aantal lessen over de Tweede Wereldoorlog, zo bekijken we 
de serie ‘13 in de oorlog’. Een serie die op veel leerlingen een grote indruk maakt.                                     
Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor onze Koningsspelen op 26 april. We gaan 
ervan uit dat alle leerlingen, meesters en juffen in oranje kleding naar school komen. Pruiken, 
schminken, brillen alles is welkom. Over het programma van die dag krijgt u nog nader bericht.  
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GROEP 7A 
Natuurlijk zijn we de afgelopen periode weer hard aan het werk geweest met de verschillende 
vakken. Met biologie zijn we bezig met de kringloop in de natuur en daarop aansluitend gaan we 
met de kids op ‘Struuntocht’, op dinsdag 24 april. We moeten ons verzamelen bij De Nieuwe 
Gaarde, naast het scoutinggebouw. U zult hierover nog een brief krijgen i.v.m. kleding etc.  
Verder willen in de groep sperzieboontjes gaan kweken. Een aantal kinderen hebben hiervoor al 
grote glazen potten meegenomen naar school. We hebben nog niet voor iedereen, dus heeft u 
nog potten staan, geef ze uw zoon/dochter mee naar school dan kunnen wij aan de slag.  
Alvast bedankt! 
Ook wij hebben een gezellige paasontbijt gehad, lekker zitten smullen met elkaar. 
Dinsdag 10 april was de open ochtend. Van een aantal leerlingen zijn opa/oma, vader/moeder en 
broertje wezen kijken. Bedankt voor jullie belangstelling en aanwezigheid 
 
Groep 7B 
In de afgelopen periode hebben we met de bovenbouwgroepen meegedaan aan ‘Scoor een Boek’. 
Kinderen konden door boeken te lezen een bal scoren op een poster. Aan het eind is gekeken 
hoeveel ballen er zijn gescoord. Onze groep heeft een geweldig doelsaldo van 82 goals.  
De afsluiting van ‘Scoor een Boek’ is op het sportveld van SC Stadskanaal geweest. Hier hebben 
we allerlei sportactiviteiten gedaan. Dat is nog eens een manier om kinderen aan het lezen te 
krijgen! 

                                                                
 
Juf Margreet zal in de komende periode weer af en toe in de klas komen kijken.  
Stapje voor stapje gaat het de goede kant weer op. 
 
GROEP 7C/8A 
Wat leuk, alle fietsen op school. Praktijkexamen is achter de rug en iedereen heeft zijn/haar 
stinkende best gedaan! Na het oefenen konden we het bos in voor biologie, de leerlingen moesten 
insecten zoeken. De glazenpotjes werden gevuld met… salamanders, een kikker, een kever en een 
mug. De les wordt aangepast naar het thema amfibieën. De dieren houden ons even gezelschap in 
de klas, gezellig. 
Naast al het fietsen en het genieten van het mooie weer, hebben de leerlingen de afgelopen tijd 
ook veel boeken gelezen. Met ‘Scoor een Boek’ heeft onze groep de 118 boeken aangetikt. Hoppa, 
wij nemen aan dat we hiermee in de top 5 van de school staan. Afgelopen donderdag  
(na het praktijkexamen van de fiets) hadden we de afsluiting 
 
GROEP 8B 
De kinderen hebben dinsdag 27 maart afscheid genomen van Jarno als hun meester. Jarno heeft 
de kinderen getrakteerd op een leuk middagje bowlen, het was een geslaagde middag. Ze hebben 
een mooi groepswerk voor Jarno gemaakt en dit aan hem overhandigd. We wensen Jarno heel 
veel plezier op zijn nieuwe werkplek!!                                           
Komende maand zullen de kinderen vele lessen volgen rondom 4 & 5 mei.  
Nadat alle kinderen het theorie verkeersexamen hebben gehaald, vindt donderdag 12 april het 
praktijk verkeersexamen plaats.  
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GROEP 8C 
Woensdag 28 maart hadden we een heerlijk paasontbijt. De kinderen van 8C zaten met elkaar aan 
een gezellig gedekte tafel en hebben zeer goed hun best gedaan om alles op te eten. Toen was 
het even genieten van een paar welverdiende vrije dagen. Hierna was het theorie-examen voor 
verkeer aan de beurt. Na nog even goed te hebben geoefend en de verkeersregels herhaald te 
hebben zijn ze allemaal ruimschoots geslaagd! Donderdag 12 april is het praktijkexamen op de 
fiets. De uitslag kunnen jullie in de volgende nieuwsbrief lezen. Wat ook nog leuk is om te weten: 
de leerlingen van de groepen 8 lezen elke ochtend de groepen A, B en 3 voor tijdens de inloop. 
Dat doen ze supergoed! 
 
 
 

                            


