
Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 1, 7 september 2018 
 

Beste lezer, 

Dit is de eerste nieuwe bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2018-2019. 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 
Maandag 24 september  - LOT – hoofdluiscontrole (geen gel en vlechtjes in het haar) 

Donderdag 4 oktober  - Ouder-infoavond 
Vrijdag 5 oktober  - Studiedag “Kanjertraining”. Leerlingen zijn vrij 

Donderdag 4 oktober  - Volgende nieuwsbrief 
Maandag 15 oktober  - Studiedag “Kanjertraining”. Leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 19 oktober  - Groepen B, 3 en 4 zijn vrij 

 

Herfstvakantie van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober 2018 >> dus: maandag 29 oktober 

gaan de leerlingen weer naar school. 

 

GEBRUIK HOOFDINGANG 
Vanaf half 9 komen de kinderen van de groepen A, B, 3, 4 en 5 naar binnen. Zij nemen afscheid op het plein 
bij de deur of het hek. Dat betekent dat alle kinderen alléén naar binnen gaan naar hun eigen groep. De 

groepen 6, 7 en 8 blijven buiten tot 8.45 uur. Zij komen dus ook alléén op het plein en nemen afscheid bij 
het hek. Leerlingen die gebracht worden of met de fiets komen, worden rond 8.30 uur op school verwacht 

en niet eerder. Vanaf 8.30 uur is er pleinwacht voor de bovenbouwers en begint de inloop in de onderbouw. 

Dat kan niet veel eerder, omdat alle leerkrachten voor die tijd elke dag een kort overleg hebben. 
 

INFORMATIEVE OUDERAVOND 
Op donderdagavond 4 oktober wordt voor de ouders van alle leerlingen een informatieve ouderavond 

gehouden. De avond begint om 19.30 uur. De ouders gaan de klas in van hun kind en krijgen uitleg over het 

reilen en zeilen in de groep en informatie over de “Kanjerstraining”. Het is niet de bedoeling dat er over de 
vorderingen of problemen van de kinderen zelf wordt gesproken. Dat kan bijvoorbeeld op het huisbezoek. U 

kunt natuurlijk ook altijd een afspraak met de meester of juf maken om over uw kind te praten. Wij 
verwachten de ouders van alle leerlingen te ontvangen. 

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF 
De nieuwsbrief is per e-mail te ontvangen. Dat scheelt veel papier en moeite. Gelukkig hebben heel veel 

ouders zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. (Vooral voor de ouders van de nieuwe leerlingen:) Wij 
raden iedereen aan zich op de site aan te melden voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u automatisch de 

nieuwsbrief in uw mailbox en blijft u op de hoogte van alle nieuws op onze school. Dit jaar zullen we ook 

ander nieuws en briefjes via de mail verspreiden, bijvoorbeeld over de Open dag, of de Fancy fair. Dus: 
belangrijk om aangemeld te zijn! 

Aanmelden gaat heel gemakkelijk. U opent onze site: www.debaldakijn.picto.nl en u klikt op het blokje 
‘Nieuwsbrief’. Daar kunt u op de link ‘aanmelden nieuwsbrief’ klikken. De rest is simpel, wijst zichzelf. U 

krijgt dan iedere nieuwsbrief automatisch per mail toegestuurd. 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. Hebt u geen computer, of lukt het u niet om de nieuwsbrief op de site te lezen of per mail te ontvangen, 

geef dat dan even door aan de leerkracht of aan juf Trijnie (administratie). U krijgt de nieuwsbrief dan 
gewoon op papier. Maar we hopen dat hier zo weinig mogelijk ouders gebruik van gaan maken, want dat 

scheelt veel papier!  
Voor de ouders van onze oud-leerlingen: wilt u de nieuwsbrief niét meer automatisch ontvangen, ga dan 

naar onze site en klik onder het kopje ‘Nieuwsbrief’ op ‘Afmelden’. 

 
 

http://www.debaldakijn.picto.nl/


 

 
 

NIEUWS UIT DE GYMZAAL 
Gymkleding voor de leerlingen in alle groepen bestaat uit: korte broek en T-shirt. Natuurlijk een handdoek 

voor het douchen vanaf groep 5. Verder gaan sieraden tijdens de les af en lang haar in een staart. Ook heel 

graag een paar gymschoenen met lichte zolen (Bij Scapino of Bristol slechts enkele euro’s). 
Zwemmerseczeem en wratten zijn erg besmettelijk, dus gymmen met gymschoenen is veel hygiënischer. 

Speciaal voor de bovenbouw: je mag shampoo mee om te douchen en voor de oudste leerlingen deodorant. 
De deodorant liever in een roller, want dat is goedkoper in gebruik en voorkomt dat leerlingen naar elkaar 

gaan spuiten.  

 

STUDIEDAGEN 
Vrijdag 5 oktober heeft het personeel van De Baldakijn een studiedag. De “Kanjerstraining” staat dit jaar 
centraal op onze studiedagen. De overige studiedagen zijn op 15 oktober en, onder voorbehoud, op 

maandag 14 januari 2019 en woensdag 15 mei 2019. 

 

FIETSENSTALLING 
De leerlingen van de groepen A, B, 3 en 4 zetten hun fietsen naast het schuurtje van de onderbouw, bij de 
containers. De leerlingen van de overige groepen zetten hun fiets in de fietsenrekken bij het fietsenhok. De 

leerlingen leveren de fietssleutel in bij hun leerkracht. Om vandalisme te voorkomen gaan de hekken van het 

fietsenhok op slot gedurende de schooldag. 
 

ZIEKMELDEN  
Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, kunt u dit tussen 7.45 uur 
en 9.00 uur doorgeven aan Trijnie (administratie). Trijnie zorgt wel dat het bericht wordt doorgegeven aan 

de leerkracht. Wilt u de leerkracht spreken, dan graag bellen vóór 8.30 uur of na schooltijd. Na schooltijd 
kunt u natuurlijk ook langskomen. Als u een ander telefoonnummer krijgt, geeft u dat even door aan de 

administratie? 
 

 

OPHALEN VAN KINDEREN NA SCHOOL 
Als de school uitgaat, is het op en bij De Baldakijn een drukte van belang. Immers dan verlaten ongeveer 

200 leerlingen het gebouw. Iedereen wil lekker snel naar huis. Veel kinderen worden in groepjes door een 

juf of meester naar de goede taxi gebracht. Een groot aantal kinderen pakt de fiets en gaat naar huis 
vóórdat de andere kinderen naar de busjes lopen. En er zijn kinderen, die door de ouders met de auto 

worden opgehaald. Voor deze laatste groep hebben we een aantal ‘regels’ opgesteld, 
zodat we de veiligheid van onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen garanderen. De 
ouders, die hun kind komen ophalen, worden dringend verzocht met auto aan de kant 
van het kleine hek te wachten op hun kind, dus aan de kant van de seniorenwoningen. 
Vervolgens willen we hen vragen om niet langs de garageboxen van de 

Vlaanderenlaan, maar door de Belgiëlaan  te rijden. Op deze manier hebben de 
autokinderen geen last van de busjes en taxi’s en andersom, mede omdat de 

Meidoornschool en de Dolfijn ook in de Vlaanderenlaan zijn gehuisvest. Om het uitgaan 
van de scholen zo veilig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen zich aan bovenstaande 

regels houdt. We hopen op uw medewerking. 

 

ROOKVRIJ PLEIN 
We hebben de afspraak gemaakt dat er zowel binnen als buiten de school niet gerookt mag worden, dus ook 
niet op het plein. We gaan er vanuit dat een ieder zich daar aan houdt. We geven er de voorkeur aan om 

buiten het hek, in het zicht van de leerlingen, ook niet te roken. 

 

AANTAL ZAKEN (TER OPFRISSING) 

 Elke dag nemen de leerlingen drinken, fruit/boterham voor de kleine pauze mee en boterhammen en 

eventueel iets te drinken voor de middagpauze. Geef ze nooit snoep, koek, chips, kauwgum, toetjes, 
slaatjes, eieren, vis, of blikjes drinken mee. 

 We vinden het niet goed als leerlingen ballen meenemen naar school. De leerlingen kunnen voetballen 

met een bal van school. 

 Als leerlingen telefoons, mp3-spelers, game-boys of andere kostbare zaken meenemen naar school is 

dat op eigen risico. In de klas worden de spullen ingeleverd, zodat ze veilig opgeborgen kunnen 



worden. Mobiele telefoons mogen niet op of rond de school gebruikt worden, op welke manier dan ook! 

Op school wordt het mobieltje veilig opgeborgen bij de meester of juf totdat de school weer uitgaat.  
 

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

groepen B, 3 en 4 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, 3, 4a en 4b vrij: 

19 oktober 16 november 7 december 15 februari 

22 maart 17 mei 21 juni  

 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018 
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 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 

 


