
Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 2, 4 oktober 2018 
 

Beste lezer, 

Dit is de tweede 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 
Vrijdag 5 oktober  - Studiedag ‘Kanjertraining’. Leerlingen zijn vrij 

Woensdag 10 oktober  - Streetwise groepen A, B, 3a, 3b/4a, 5a, 5b, 7b & 7c/8a 
Vrijdag 12 oktober  - Streetwise groepen 4b, 6a, 6b, 8b & 8c 

Maandag 15 oktober  - Studiedag ‘Kanjertraining’. Leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 19 oktober  - Groepen B, 3 en 4 zijn vrij 

Vrijdag 2 november  - Volgende nieuwsbrief 

Vrijdag 16 november  - Groepen B, 3 en 4 zijn vrij 
Dinsdag 20 november  - Informatieavond vervolgonderwijs groepen 8, 19.30 uur 

 

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

gaan de leerlingen weer naar school. 

 

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’. 
 

VERVANGING BIJ ZIEKTE 
Bij ziekte van een leerkracht proberen we natuurlijk zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen. Zoals u 

wellicht weet is het op dit moment erg lastig om invalleerkrachten te vinden. Daarom is het al een aantal 

keren voorgekomen dat we groepen vrij hebben moeten geven. Als een leerkracht zich ziek meldt en er is 
geen vervanging dan bellen we de ouders met de mededeling dat hun kind vrij is. Mochten ouders geen 

opvang hebben dan mag het kind naar school en zorgen wij voor opvang in een andere groep. Wanneer een 
leerkracht zich ’s ochtends ziek meldt, dan worden de ouders vanaf 7 uur gebeld. De kinderen die met de 

taxi komen worden het eerst gebeld. Wanneer de leerkracht de volgende dag nog afwezig is of weer 

hersteld is, dan worden de ouders in beide gevallen ’s middags gebeld.  
 

STUDIEDAGEN 
Vrijdag 5 oktober heeft het personeel van De Baldakijn een studiedag. De ‘Kanjertraining’ 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. 
 

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


 

SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP 
Vanaf dit schooljaar organiseren wij op onze school de schoolreizen op een andere manier. In verband met 

de hoge kosten van o.a. het busvervoer en de parken hebben we dit moeten besluiten. De groepen A t/m 7 
gaan voortaan het ene jaar met de bus en het andere jaar op een andere manier op schoolreis.  

De groepen 8 gaan voortaan elk jaar, aan het eind van het schooljaar, een paar dagen op schoolkamp. De 

bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp blijft hetzelfde, € 27,50 voor schoolreis en € 50,- voor 
schoolkamp. 

Nadere informatie volgt in de loop van dit schooljaar. 
 

Streetwise  
Op woensdag 10 oktober en vrijdag 12 oktober is er Streetwise van de ANWB. Op school krijgen de groepen 
A t/m 8 verkeerslessen. De groepen 7 en 8 hebben hierbij hun fiets nodig! Gezien het busvervoer 

weten we dat niet iedereen ‘zomaar’ een fiets beschikbaar heeft. Daarom mag u de fiets eerder brengen, 
bijvoorbeeld een dag eerder. De fietsen mogen dan blijven overnachten in het fietsenhok en kunnen later 

weer gehaald worden.  

 

Fietskeuring Veilig Verkeer Nederland 
Op dinsdag  2 oktober is de fietskeuring van Veilig Verkeer Nederland (VVN) geweest. De leerlingen die 
deze dag op de fiets waren, hebben het geluk gehad dat hun fietsen gekeurd zijn. In totaal zijn er 31 fietsen 

gecontroleerd. 14 hiervan waren goedgekeurd, maar helaas zijn 17 fietsen afgekeurd!  

Was de fiets goed, dan kregen de leerlingen een sticker. Was de fiets afgekeurd, dan kregen de leerlingen 
een checklist mee zodat u weet wat er verbeterd kan worden aan de fiets.  

We willen graag dat de leerlingen veilig op school komen en zo helpen we mee!  
 

Bij de keuring werd gelet op:  

- Goedwerkende bel 

- Goed stuur en handvaten die vast zitten 

- Zijreflectie (in de banden of aan de spaken) 

- Rode achterreflector 

- Reflectoren in pedalen 

- Goede remmen 

- Voor- en achterlicht 

 
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
Begin november organiseert onze ouderraad een droge worstenactie. De kinderen wordt gevraagd om 
worsten te verkopen op bestelling. De opbrengst is voor het verbeteren van het plein. Nadere informatie 

volgt over deze actie. We hopen natuurlijk op een goede opbrengst!!! 

 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

GROEP A  
In groep A zitten momenteel 9 kinderen. Er zijn 7 nieuwe kleuters bij gekomen met ingang van het nieuwe 
schooljaar. 

Alles is nieuw en  veel dingen moeten nog wennen maar na 4 weken kunnen we zeggen dat het al heel goed 

gaat in onze groep. 
Een werkje maken aan de tafel, alles opruimen, op de plek leggen waar het hoort ….veel dingen die je moet 

onthouden. Waar hoort je jas en waar hang je de tas ….. 
Waar we ook heel blij mee zijn is meester Joost. Hij is stagiaire van de Pabo. Meester Joost  geeft iedere dag 

wel een leuke les zoals drama of dans. Ook heeft hij al 2 keer iets gekookt/gebakken. Alle kleuters zijn dol 
op hem!! 

 

 
 

 
 

 

 



GROEP B 
De eerste weken zitten erop. Weken waarin we bezig zijn geweest met de regels en afspraken in de groep 
en elkaar beter leren kennen. Begonnen we met 12 leerlingen, zijn we nu gegroeid naar 13 leerlingen in de 

klas. Vorige week kregen we allemaal een eigen werkboek (leeskern 1 stap voor stap). In de klas staat de 
lettertafel. Kinderen mogen iets meenemen met de desbetreffende letter. Nu is dat de R, misschien fijn om 

samen met uw kind iets te bedenken wat hij/zij mee kan nemen. Aan de letterlijn hangen de letters i,k,m en 

r…….Maar de volgende letter komt er snel aan! We zijn elke dag ‘aan het hakken en plakken van letters tot 
woorden’, u zult het thuis al gehoord hebben? Ons thema tot aan de herfstvakantie is Vriendschap, het 

thema van de Boekenweek 2018. Ook het onderwerp voor Onderwijs Aktief. Elke dag zijn we spelend aan 
het leren, elke dag leren we iets…..op weg naar groter groeien.  

 

                          
 
 

GROEP 3A 
We zijn in groep 3 druk bezig met het leren lezen! Kern 1 hebben we afgerond en we zijn gestart in kern 2. 

Met rekenen oefenen we de getallen tot 20, het noemen van buurgetallen, tellen met stappen van 1 en 2. 
Ook leren we rekenen met munten van 1 en 2 euro. Naast het leren lezen en rekenen doen we ook heel veel 

andere dingen, we hebben tijdens de lessen natuur gewerkt over bijen en zonnebloemen. Ook hebben we 

buiten kleine beestjes gezocht voor in een aquariumbak op school. Vrijdagmiddag is de bak leeggemaakt en 
zijn de beestjes buiten weer vrijgelaten. Groep 3 houdt ook van smullen, we hebben al een fruitsalade 

gemaakt en appelflappen en koekjes gebakken. Gelukkig hebben we sinds 2 weken een stagiaire in de klas 
op donderdag en vrijdag die ons bij al deze activiteiten kan helpen, ze heet juf Elanique. De komende weken 

zullen in het teken staan van de Kinderboekenweek en Onderwijs Aktief. 
 

GROEP 3B/4A 
Inmiddels gaan we al weer een aantal weken naar school. Onze groep 3b/4a is gestart met 12 leerlingen, 6 
jongens en 6 meisjes. We zijn begonnen met lezen in kern 5. We hebben de afgelopen weken de woorden 

reus, jas, riem en bijl geleerd. De kinderen krijgen ook af en toe een leesblad mee met woorden. Deze 
mogen thuis geoefend worden. Met rekenen zijn we bezig met splitsen. Met de getallen tot en met 10. 

We zijn ook naar de Heemtuin in Muntendam geweest. Dit was zeer geslaagd. Hier is een prachtig 

wandelpad en een parcours over het water. En we gingen met een vlot over het water. Hierbij werd er goed 
samengewerkt. Ze trokken aan een touw om vooruit te komen. Ook in de klas is het belangrijk om rekening 

met elkaar te houden. We hebben hiervoor groepsregels afgesproken met een plaatje van een NAR. Netjes, 
Aardig en Rustig. We vinden het belangrijk dat we netjes met onze spullen omgaan. Dat we aardige 

woorden zeggen en dat we in de klas rustig zijn. 

                                                                                           
GROEP 4B 
En ineens is de zomer voorbij en is het echt herfst geworden. Regen, wind, verkleurde, vallende bladeren. 

Het is ook wel weer prachtig hoor een nieuw seizoen. In de groep zijn we alweer gewend aan het drukke 
rooster en elkaar. Niveaulezen, niveaurekenen, spelling, taal, schrijven, gym, wereldoriëntatie. Voor een 

groot deel van de kinderen allemaal nieuwe vakken. Ook is er natuurlijk tijd voor ontspanning. Zo hebben 
we al een uitje gehad naar het Mammoet-pad in Muntendam met groep 3/4 samen. We knutselen 

regelmatig, hebben appelflappen gebakken en spelen ook nog een paar keer per week in de groep.  

Een keer per week krijgt uw kind een spelling oefenblad mee naar huis. Hierop oefent u met uw kind het 
lezen en spellen van de woorden die bij die week horen. U kunt het blad de week erna weer meegeven naar 

school (woensdag) Ook zullen we regelmatig een oefenleesblad meegeven. Het blijft belangrijk om met uw 
kind te lezen. Dagelijks 10 minuutjes volstaat al.  



 

GROEP 5A 
Alhoewel we nog maar vijf weken naar school zijn geweest, lijkt de zomervakantie alweer heel lang geleden. 

We zijn dan ook alweer flink van start gegaan met allerlei leeractiviteiten in groep 5a. Dagelijks werken we 
in niveaugroepen aan lezen en rekenen en in de eigen groep aan bijvoorbeeld spelling, taal en begrijpend 

lezen. We gymmen drie keer in week op de dinsdag, woensdag en op de vrijdag. Wilt u ervoor zorgen dat de 

leerlingen op deze dagen gymkleding mee naar school krijgen? De gymkleding gaat na schooltijd weer mee 
naar huis zodat deze gewassen kan worden. In groep 5a werkt meester Sander de maandag, de 

dinsdagmorgen, de woensdag, de donderdagmorgen en de vrijdag. De dinsdag- en donderdagmiddag werkt 
juf Joyce in de groep. Meester Sander doet dan ICT-werkzaamheden buiten de groep. We hebben nog een 

leuk uitje gehad in de tweede week na de vakantie:  op dinsdag 11 september zijn we samen met groep 5b 

naar de Blauwe Bessenboerderij van onze gymnastiek-juf Rianne in Gasselternijveen geweest. Daar mochten 
we zoveel blauwe bessen plukken (en eten) als we wilden, dat was niet tegen dovemansoren gezegd!!!  

 

GROEP 5B 
De eerste weken zijn alweer voorbij. We zijn als groep er al weer flink tegenaan gegaan. In de start-weken 

hebben we kennisgemaakt met elkaar en hebben we dus groepsvormende activiteiten gedaan. Zo zijn we in 
de tweede week samen naar de Blauwe Bessenboerderij van juf Rianne geweest. Daar mochten de 

leerlingen zoveel bessen plukken als ze wilden en natuurlijk ook meenemen. De leerlingen hebben erg 
genoten die middag. Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Trijnie voor de groep en 

op de vrijdag is juf Simone voor de groep. Ook hebben we nog een stage-juf: juf Naomi. Zij is aanwezig op 

de woensdag, donderdag en vrijdag. Wij zijn begonnen met de niveaugroepen lezen en rekenen. In de eigen 
groep zijn we bezig met spelling, taal en begrijpend lezen. Ook krijgen de leerlingen nu wereldoriëntatie uit 

een prachtige nieuwe methode ‘Wijzer’.  De leerlingen vinden deze lessen erg leuk. Vorige week hebben we 
erg genoten van de pauzehap. In het kader van ‘Ik eet het beter’, een project over gezonde pauzehappen, 

kregen we van de Albert Heijn pauzehappen aangeboden. Deze waren erg lekker en ook leerzaam.  We 
gaan donderdag starten met Onderwijs Aktief met als thema ‘vriendschap’. De kinderen kunnen dan uit erg 

leuke werkplaatsen kiezen.  

 

                                                                        
 

GROEP 6A  
We zijn alweer in de vijfde week. De tijd vliegt alweer voorbij. We zijn natuurlijk begonnen met niveauwerk, 

dit doen we elke dag behalve op de maandag. We zijn begonnen in de nieuwe methode voor aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur&techniek.  

We hebben 2 keer in de week gym, namelijk op maandag en op donderdag. Op maandag van juf Rianne en 
op de donderdag van juf Annet. Denken jullie aan de gymkleding! 

We starten ook met Onderwijs Aktief, dit staat in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema is 

‘Vriendschap’. De leerlingen kunnen dan kiezen uit een aantal workshops. Hierbij gaan ze dan iets doen of 
maken wat met het thema van de Kinderboekenweek te maken heeft. Het wordt vast weer een groot feest. 

 

 
 



GROEP 6B 
Alweer 5 weken aan de slag, het lijkt dat de zomervakantie met het geweldige weer alweer heel ver achter 
ons ligt. We zijn direct hard aan de slag gegaan. De eerste 2 weken hebben we vooral besteed aan 

kennismaking, groepsvorming, regels e.d. In de derde week hebben we ons jaarlijkse pestproject gehad 
want pesten blijft de nodige aandacht eisen.  

Op maandag en dinsdag hebben we een stage-juf: juf Ilse, we hopen dat ze een leuke en leerzame tijd 

heeft in 6B. 
In week 3 zijn we ook begonnen met het echte schoolse werk, alle niveaulessen zijn weer gestart, we 

hebben een fantastische nieuwe methode voor de wereldoriëntatie, methode ‘Wijzer’. 
Afgelopen vrijdag zijn we met de eerste Crea-ronde begonnen, dit jaar maken we in onze groep 

zeepkettingen. We hebben al een macaronisalade gemaakt en daarvan gesmuld. 

Vorige week hebben we meegedaan aan ‘Ik eet het beter’, een projectje over gezonde pauzehappen, 
gesponsord door Albert Heijn. Leerzaam en lekker. 

Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen, het thema is: ‘Vriendschap’. De komende weken houden we 
ons daar veelvuldig mee bezig in combinatie met Onderwijs Aktief. 

Donderdag de info-voorlichtingsavond over de Kanjertraining en over het reilen en zeilen in de groepen. 
Meesters en juffen hebben over die Kanjertraining vrijdag een studiedag, dus de leerlingen hebben een lang 

weekend. Zoals u kunt lezen: We vervelen ons niet ! 

 

GROEP 7A 
De eerste vijf weken zijn alweer om. De herfstvakantie komt alweer in zicht. We hebben hard gewerkt, veel 

gedaan. In de nieuwe groep ontmoeten ze vriendjes/vriendinnetjes van de vorige klas, maar ook nieuwe 
kinderen. Dit is toch altijd wel weer wennen. 

De kinderen hebben allemaal hun ‘schatkist’ gehouden, hierin vertelden ze iets over zichzelf. Dit hebben ze 
super gedaan. Daarnaast zijn we bezig geweest met de week tegen het pesten. 

De komende weken staan in het teken van de Kinderenboekenweek en Onderwijs Aktief. Het thema is: 
‘Vriendschap’. Er worden op dinsdag en donderdag workshops gegeven die te maken hebben met het 

thema. Zo wordt er gekookt, geknutseld en zijn er zelfs uitjes naar een manege of kinderboerderij. 

 

GROEP 7B 
De eerste weken zitten er weer op, het is al bijna alsof we geen 6 weken vakantie hebben gehad. We 

hebben namelijk in groep 7b al heel veel geleerd de afgelopen 5 weken. Ten eerste hebben we de eerste 
lessen Engels behandeld. Voor een aantal erg moeilijk, maar geloof me, het wordt echt steeds makkelijker. 

De eerste toets Engels zit er aan te komen, de kinderen krijgen dan een stencil mee naar huis waarop de 
Engelse woorden staan die ze moeten kennen. Het zou fijn zijn als jullie daar thuis ook nog wat extra mee 

gaan oefenen. Verder hebben we de topografie van Nederland herhaald, provincies en hoofdsteden. Ook zijn 
de niveaugroepen lezen, rekenen en spelling allemaal opgestart. U leest het al, we staan niet stil! Op 

maandag en dinsdag is juf Daphne, onze stagiaire, in de klas ter ondersteuning. U hebt haar naam 

misschien al van uw kind voorbij horen komen. We gaan er een gezellig jaar van maken! 
 

GROEP 7C/8A 
We zijn nog maar 5 weken op weg in het nieuwe schooljaar, toch lijkt het alsof we helemaal niet weg zijn 

geweest. We zijn in groep 7c/8a alweer keihard aan het werk. Het werken in de niveaugroepen is ook al 

weer opgestart en de leerlingen werken op hun niveau aan rekenen, lezen en spelling. 
We gaan 2 twee keer in de week naar gymnastiek, op de maandag geeft juf Rianne de lessen en op 

donderdag verzorgt meester Menno de les. Wilt u er op deze dagen voor zorgen, dat uw kind dan 
gymkleding en een handdoek meeheeft? 

In onze groep werkt meester Menno op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op de vrijdag staat 

meester Jakob voor de groep. Op de maandag en de dinsdag hebben we een stagiaire in de groep, juf 
Denise. Zij is in de klas voor ondersteunende activiteiten. 

 

GROEP 8B 
De eerste weken zijn al weer omgevlogen! Daarom het eerste nieuwsbericht uit de groep. In groep 8b zijn 

we met dertien leerlingen. Juf Nadja staat vijf dagen per week voor de groep en daarnaast is er dit jaar een 
stagiaire. Meester Jesper loopt tot en met februari 2019 stage in de groep als LIO stagiaire (Leraar in 

Opleiding), dit is zijn laatste stage voor zijn diploma. Meester Jesper staat op de maandag, dinsdag en 
woensdag voor de groep. Het komend jaar gaan we bezig met het voorbereiden op de middelbare school. 

Zo krijgen de leerlingen elke donderdag huiswerk mee en moeten ze dit de woensdag erop inleveren. Naast 

het huiswerk gaat een klein groepje leerlingen ook om de twee weken koken. Zo hebben we al appelflappen 
gegeten, lettersoep gemaakt en deze week was een heerlijke taart… zo op. De recepten krijgen de 



leerlingen aan het einde van het schooljaar mee als een kookboek van groep 8b. Misschien heeft u het al 

gelezen, maar het einde van het jaar voor de groepen acht wordt anders!  
We gaan op kamp! We gaan op kamp van woensdag 3 juli t/m vrijdag 5 juli 2019, dus zet het alvast in de 

agenda (de leerlingen doen dat ook!).  
 

GROEP 8C 
Nieuws vanuit groep 8c. Ja, we zijn alweer volop begonnen met lezen, rekenen, spelling, wereldoriëntatie 
etc. Voor technisch lezen, rekenen en spelling zijn weer niveaugroepen gemaakt. U zoon/dochter krijgt daar 

op zijn/haar niveau de lesstof aangeboden. Begrijpend lezen, taal, verkeer, schrijven etc. wordt gegeven in 
de eigen groep. Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode ‘Wijzer’, voor de vakgebieden: 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Het lesboek is ook direct een werkboek. Handig voor onze 

leerlingen, zo hebben ze meer overzicht en minder boeken op hun tafel. Ook heeft de methode een 
uitgebreide digibord programma met teksten, filmpjes en interactieve vragen. Wij, leerkrachten Alice en 

Hendrik en kids van 8c, zijn enthousiast. De eerste weken stonden natuurlijk in het teken van kennismaken 
(schatkist), elkaar beter leren kennen. Ook zijn de schoolregels en afspraken in de klas met elkaar 

besproken. Aansluitend hebben we met de groepen van de bovenbouw een aantal lessen gegeven rondom 
‘Pesten’.  Hoe voorkom je pesten, cyberpesten, wat is plagen en wat valt onder pesten en mag je anders  

zijn. Het waren weer leerzame onderwerpen en we hebben veel met elkaar besproken. Wij gaan de 

aankomende periode flink aan de slag want de groepen 8 zijn zich aan het voorbereiden op de overstap naar 
het vervolgonderwijs. Ja, er moet nog veel gebeuren.                                 


