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Dit is de laatste bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2017-2018. We hebben voor u de laatste 

nieuwtjes van dit seizoen, wat u nu al vast moet weten van het nieuwe cursusjaar en we hebben de 
groepsindeling voor 2018-2019. We wensen u veel leesplezier en daarna een mooie, lange, warme 

zomervakantie. Op maandag 3 september beginnen we weer. 

         Het team van De Baldakijn. 

 

OUD EN NIEUW: leerlingen 
Deze week hebben we afscheid genomen van de leerlingen van de groepen 8. Na 

jaren Baldakijn onderwijs gaan ze verder studeren. Sommigen gaan naar het 

VMBO, zoals het Ubbo Emmius of het RSG Ter Apel. Anderen gaan naar een 
praktijkschool zoals het PrO Ubbo Emmius Stadskanaal of de Meidoornschool. Zet ‘m op, beste ex-

leerlingen! We hopen dat ze met veel plezier zullen terugdenken aan de jaren op De Baldakijn. 
We beginnen het nieuwe cursusjaar met 14 groepen, in totaal ongeveer 200 leerlingen, waarvan een 

twintigtal nieuwe leerlingen. We hopen dat de nieuwe leerlingen (en ouders) zich heel snel thuis zullen 

voelen op onze school. 
 

AFSCHEID COLLEGA’S 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat Wilma Oud Ammerveld (psycholoog) en Janet 
Bakker (schoolmaatschappelijk werk) gaan stoppen. Naast Wilma en Janet gaan we van nog een aantal 

collega’s afscheid nemen. Astrid van Leiden (logopedist)was voor een aantal uren de vervangster van Ina 
Wilpshaar. Deze uren worden na de vakantie niet meer vervangen. Juf Margreet is na de zomervakantie 

volledig hersteld en dat betekent dat we afscheid gaan nemen van haar vervangster, juf Leonie. Meester 

Mark gaat werken bij onze buren, de Meidoornschool. We willen allen hartelijk bedanken voor hun inzet 
en werkzaamheden die ze voor De Baldakijn hebben verricht. 

 

STUDIEDAGEN EN OUDERAVOND 
Kort na de vakantie staat er al een studiedag gepland. Tijdens de studiedagen werken wij aan de 

kwaliteitsverbetering alle teamleden. In dit nieuwe schooljaar gaan we ons richten op de ‘Kanjertraining’ 
en de invoering van het nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys. Woensdag 5 september is de eerste 

studiedag. De volgende studiedag is dan op vrijdag 5 oktober. 
  

*Woensdag 5 september en vrijdag 5 oktober: studiedag voor de hele school – alle 
leerlingen zijn dan vrij. 

 

Op 3 september 2018 begint een nieuw schooljaar. Dat betekent een nieuwe groep, een nieuwe meester 
of juf en voor een flinke groep leerlingen zelfs een nieuwe school. Daar zult u ongetwijfeld veel vragen 

over hebben. Spaar die vragen op en kom naar de informatieavond op donderdag 4 oktober. Dan zal er 

alle gelegenheid zijn om uw vragen te stellen. Deze avond zal er ook voorlichting worden gegeven over de 
‘Kanjerstraining’. Na de vakantie komt de nieuwe schoolgids op de site te staan. 

 

*Donderdag 4 oktober om 19.30 uur: informatieavond in de groep van uw zoon of dochter. 

 

 

SCHOOLTIJDEN VOOR DE GROEPEN A, B, 3a, 3b/4a en 4b 
Groep A gaat 4 dagen per week naar school, namelijk maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De 

groepen B, 3a, 3b/4a en 4b gaan 5 dagen per week naar school, maar zijn wel weer 7 vrijdagen, 
verspreid over het hele jaar, vrij.  

 
De volgende vrijdagen zijn de leerlingen van de groepen B, 3a, 3b/4a en 4b vrij: 

19 oktober 16 november 7 december 15 februari 

22 maart 17 mei 21 juni  

 

 
 



 
 
VAKANTIEROOSTER 2018-2019 
Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2018  

Kerstvakantie  24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019 

Voorjaarsvakantie  18 feb. t/m 22 feb. 2019 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 19 april t/m 22 april 2019 

Koningsdag 27 april 2019 

Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag 30 mei t/m 31 mei 2019 

Pinkstervakantie 3 juni t/m 10 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli t/m 23 aug. 2019 

 
 

GROEPSINDELING VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
We hebben alle leerlingen een plekje in één van de 14 groepen gegeven. Het kan best zijn, dat deze 
groepsindeling na de vakantie hier en daar wordt gewijzigd.  
 

 

DE BALDAKIJN 2018-2019 
 

Groep A: Reina en 

Joyce 

Groep B: Grietje en 

Alka 

Groep 3a: Miranda en 

Simone 

Groep 3b/4a: José en 

Harma 

    

Groep 4b: Ria Groep 5a: Sander en 

Joyce 

Groep 5b: Trijnie en 

Simone 

 

 

 

  

 
Groep 6a: Annet en 
Hendrik 

Groep 6b: Detty en 
Joyce 

Groep 7a: Rick en 
Harma 

Groep 7b: Margreet en 
Joyce 

    

Groep 7c/8a: Menno 

en Jakob 

Groep 8b: Nadja  Groep 8c: Hendrik en 

Alice 

 

 

BRENGEN EN HALEN VAN LEERLINGEN 
Leerlingen komen met een busje of de fiets en sommigen worden gebracht door ouders. Alle leerlingen 

van de groepen A t/m 5 gaan voor schooltijd naar binnen. Leerlingen die gebracht worden door ouders 
nemen op het schoolplein afscheid. Ouders komen dus niet meer mee naar binnen. De eerste 

schoolweek, wanneer alles nog nieuw en spannend is, mogen de ouders wel even mee naar binnen. 
Vanaf week 2 niet meer. Als u vragen heeft, belt u gerust voor half 9 of na kwart over 3. Na schooltijd 

kunt u ook met de leerkracht praten. 

 

JAARKALENDER 
De nieuwe jaarkalender is klaar en zal deze week op de site worden gezet.  
 



NIEUWSBRIEF ONLINE 
Deze nieuwsbrief wordt op de site gezet, waar u het nieuws kunt lezen. Maar u kunt zich ook aanmelden 

voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u automatisch de nieuwsbrief in uw mailbox en blijft u op de hoogte van 
alle nieuws op onze school. Gelukkig hebben al veel ouders zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Wij 

raden iedereen aan zich op de site aan te melden voor de nieuwsbrief. Aanmelden gaat heel 
makkelijk. U opent onze site: www.debaldakijn.picto.nl en u klikt op het blokje ‘Nieuwsbrief’. Daar kunt u 

ongeveer midden in beeld op ‘aanmelden’ klikken. De rest is simpel, wijst zichzelf. Bent u niet aangemeld, 

dan weet u niet wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief is en moet u zelf iedere keer op onze site kijken 
of er weer nieuws is. Beschikt u niet over e-mail of internet, dan kunt u de nieuwsbrief op papier krijgen. 

Geeft u dat dan even door aan Trijnie (administratie). 
TIP: MELD U NU AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!!  

 

Alle leerlingen van De Baldakijn zijn vrijdag 20 juli a.s. vrij! Dan begint de 
zomervakantie. Op maandag 3 september begint het nieuwe schooljaar! 

 

BEREIKBAARHEID TIJDENS VAKANTIES EN STORINGEN  
Soms laat de techniek ons in de steek en zijn wij op ons vaste nummer telefonisch niet (goed) bereikbaar. 
Dat is een onwenselijke situatie. In zo'n geval kunt u gebruik maken van de onderstaande emailadressen. 

Tijdens vakanties komt het helaas wel eens voor dat een ouder contact probeert op te nemen met iemand 
van school vanwege een ernstige situatie, zoals een ernstige ziekte of overlijden. In zo’n situatie, dus 

alleen in zeer dringende gevallen kunt u een bericht sturen naar onderstaande emailadressen: 

Henk.mik@sgperspectief.nl 
Alka.pras@sgperspectief.nl 

Steunpunt@scholengroepperspectief.nl 
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