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Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 3, 1 november 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 
Donderdag 1 november  - Start worstenactie 

Maandag 5 november  - LOT 

Donderdag 8 november  - Nationaal schoolontbijt 

Donderdag 8 en vrijdag 9 nov. - Sint Maarten 

Vrijdag 16 november  - Groepen B, 3 en 4 zijn vrij 

Maandag 19 november  - LOT (herhaling) 

Dinsdag 20 november  - Informatieavond vervolgonderwijs groepen 8, 19.30 uur 

Woensdag 5 december  - Sinterklaasfeest 

Vrijdag 7 december  - Groepen B, 3 en 4 zijn vrij 

Donderdag 13 december - Volgende nieuwsbrief 

 

Kerstvakantie: Start op vrijdag 21 december 2018 om 12.00 u. tot en met zondag 6 januari 2019. 

                         Dus maandag 7 januari 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 e-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 e-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 e-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’. 

 

PERSONEEL 
Juf Joyce stopt met ingang van 1 december 2018 als juf op De Baldakijn. Zij gaat werken bij kinderopvang 

Rzijn in Ter Apel. We wensen juf Joyce veel plezier met haar nieuwe baan. 

 

STUDIEDAGEN 
Vrijdag 5 en maandag 15 oktober heeft het personeel van De Baldakijn een studiedag gehad over de 

‘Kanjertraining’.  Tijdens deze studiedagen hebben we veel geleerd over hoe we deze methode gaan 

invoeren en zijn de punten die ook tijdens de ouderavond van 4 oktober zijn genoemd nader toegelicht. 

Vanaf nu starten we met de lessen in alle groepen en staat het verhaal van ‘Max en het dorpje’ centraal. 

Maandag 14 januari 2019 is de volgende studiedag van de ‘Kanjertraining’ en zijn de leerlingen vrij. 

 

 

 

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


WORSTENACTIE 
Vanaf donderdag 1 november tot en met donderdag 8 november houdt de ouderraad van De Baldakijn 

samen met de leerlingen en de leerkrachten een worstenactie. Alle leerlingen krijgen een lijst mee waarop 

een bestelling kan worden geplaatst. De opbrengst van deze actie komt volledig ten goede aan het 

vernieuwen van het schoolplein. 

 
STREETWISE 
De ANWB heeft een leuk en leerzaam verkeersprogramma ontwikkeld voor scholen. Op woensdag 10 

oktober en op vrijdag 12 oktober was het zover. Er kwam een grote ANWB-bus voorrijden met heel veel 

speel- en leermateriaal aan boord. Speciaal ontwikkeld lesmateriaal werd uitgeladen: elektro- en rijlesauto’s, 

zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours. Dit allemaal met de bedoeling om de 

praktijk zoveel mogelijk na te bootsen. Nou, dat is gelukt. Met veel enthousiasme hebben de leerlingen 

deelgenomen aan de verschillende activiteiten. De ANWB-medewerkers waren zeer bevlogen instructeurs. Ze 

konden de leerlingen echt boeien. Dank voor jullie medewerking. Wij hopen tot een volgende keer! 

 

INFORMATIEAVOND SCHOOLVERLATERS 
Voor de leerlingen van de groepen 8 is dit een belangrijk schooljaar. Aan het eind van dit schooljaar moeten 

ze namelijk weten naar welke school ze volgend jaar gaan. Om de leerlingen, maar ook u als 

ouders/verzorgers bij een keuze te helpen, informeren wij u deze avond over de gang van zaken en de 

verschillende activiteiten die daarvoor worden georganiseerd. Deze avond is op dinsdag 20 november. De 

ouders van groep 8 zullen daarvoor worden uitgenodigd. 

 

Kerst op De Baldakijn 
Donderdag 20 december hebben wij een kerstmaaltijd op school. Vrijdag 21 december hebben we een 

kerstviering in de Poststraatkerk. De leerlingen zijn dan om 12.00 u. vrij. Nadere informatie volgt.  

 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

GROEP A  
Na een heerlijke week vakantie zijn we maandag gestart met een uitje naar het bos.  

Allemaal de laarzen aan, plastic zakken mee om van alles over de herfst op te zoeken een prachtig gezicht.  

Weer op school aangekomen hebben we van alle gevonden ‘schatten’ een prachtige herfsttafel gemaakt. 

Na zo’n boswandeling heb je natuurlijke reuze trek……we hebben gesmuld van een kom tomatensoep. 

De komende periode werken we over de herfst.  

Ook werken we iedere dag aan onze lampion. Ze worden prachtig! 
                                       
 

                                                     
 
GROEP B 
Herfst is weer gekomen…. Groep A en B begonnen maandag 29 oktober met een kabouterpad-wandeling. 

Op school allemaal de laarzen aan en plastic tassen mee….en daar gingen we. We zagen mooie bladeren, 

dennenappels, paddenstoelen enz. Bladeren en dennenappels mochten in de plastic tas, maar 

paddenstoelen natuurlijk niet, dat hadden we al gehoord op school. Terug op school nog verwend met een 

lekkere kop tomatensoep en ’s middags…..begonnen met het komende lampionnenfeest. Je zou bijna 

vergeten dat……. we ook nog druk in de weer zijn met letters en woorden. Onze toppers!! Ja, ook wij   

(de kinderen) hebben het druk.  

 

 



 
GROEP 3A:  
We zijn de maandag na de herfstvakantie feestelijk gestart. In de herfstvakantie zijn juf Johanna en Yasmijn 

jarig geweest!  

Ook de familie van Jordy mogen we feliciteren met hun gezinsuitbreiding: Tobias is geboren!   

We hebben het tijdens de les wereldoriëntatie gehad over kleine baby’s en over groeien. Erg interessant, 

zeker als het aan de orde is bij een aantal kinderen van de groep. 

Voor de vakantie hebben we al een favoriete lampion gekozen, woensdag zijn we begonnen aan het lichtje 

voor Sint Maarten, een hele klus!  We hopen dat er vrijdagmiddag 9 november veel ouders bij ons in de klas 

komen kijken naar onze lampionnen. Naast het knutselen oefenen we ook oude en nieuwe Sint 

Maartenliedjes.  

Voor de herfstvakantie hebben we met Streetwise van de ANWB het veilig oversteken geoefend.  

Ook hebben we gewerkt over de Kinderboekenweek door o.a. workshops te kiezen tijdens Onderwijs Aktief.  

Met lezen zijn we begonnen met de woorden van kern 3, het lezen komt al mooi op gang. Ook voor rekenen 

is het eerste blok uit, we gaan nu werken over getallen t/m 20 en maken een begin met het leren splitsen. 

De kinderen zijn erg enthousiast over de metworstenactie, ze willen veel verkopen, zeker voor mooi 

speelmateriaal op het schoolplein!   
 

GROEP 3B/4A 
Na weken met prachtig nazomerweer is het nu toch echt een stuk kouder. Dit koude, donkere weer past 

helemaal bij de feesten die de komende weken zullen plaatsvinden. We hebben een start gemaakt met de 

lampionnen. Ook dit jaar mochten de kinderen zelf weer uit een aantal lampionnen kiezen. En na Sint-

Maarten volgen zoals ieder jaar weer het Sinterklaasfeest en Kerst. Meer info hierover volgt uiteraard nog. 

Met rekenen zijn we bezig met klokkijken, hele uren en splitsen tot 10. Met lezen zijn we bijna klaar met 

kern 5. We hebben dan de woorden reus, jas, riem, bijl, hout en vuur geleerd. Volgende week starten we 

met kern 6. We zullen dan beginnen met het woord pauw. Bij een aantal kinderen is goed te horen dat z e af 

en toe ook thuis oefenen met het leesblad. Heel goed! 

                                                                                 
GROEP 4B 
Het eerste gedeelte van het schooljaar zit er weer op. Voor de vakantie hadden we een zeer geslaagde 

ochtend van de ANWB waarbij de kinderen geleerd hebben hoe belangrijk het is om een gordel te dragen in 

de auto.  

Nu is de herfstvakantie weer voorbij. Sint-Maarten staat voor de deur en de kinderen zijn alweer heel hard 

aan het werk om mooie lampionnen te maken. We hebben ook een nieuwe leerling in de klas en dat vinden 

we allemaal heel gezellig.  

Misschien was u bij de voorlichtingsavond voor de kanjertraining. We zijn ook met de kinderen hier mee 

begonnen. Vraagt u maar eens naar Max. 

 

GROEP 5A 
De herfstvakantie zit er alweer op. Zo te horen aan de vele verhalen die werden verteld in de groep, hebben 

de leerlingen zich prima vermaakt. We hebben de draad weer opgepakt in groep 5a en er is ook alweer van 

alles te melden uit de groep. Zo hebben we net voor de vakantie Onderwijs Aktief afgesloten. Leerlingen 

hebben in totaal vier keer een werkmoment gehad in een tweetal werkplaatsen van hun eigen keuze. De 

meeste leerlingen kijken terug op een leuke ronde van Onderwijs Aktief. De komende periode zullen we ons 

gaan richten op de herfst en natuurlijk ook op Sint-Maarten. We hebben afgesproken in de groep dat eerst 

Sint-Maarten aan de beurt is en dan pas Sinterklaas. De goedheiligman moet dus nog maar even geduld 

hebben! De leerlingen hebben uit de vele voorbeeldlampions allemaal een lampion gekozen en deze week 

zijn ze al gestart met het knutselen. Er moet namelijk flink geknipt, geprikt en geplakt worden voordat 

iedereen straks de trotse eigenaar is van een zelfgemaakte lampion, maar dat gaat zeker lukken!! 

 

GROEP 5B 
We zijn weer begonnen na een fijne herfstvakantie gehad te hebben. We kunnen er nu weer flink tegenaan. 

De afgelopen periode hebben ze leuk meegedaan met Onderwijs Aktief. Ieder kon meedoen in een 

werkplaats naar keuze. Ze hebben zich goed vermaakt.  

 

 



Ook hebben ze vrijdag voor de vakantie meegedaan aan Streetwise. Ze mochten daarbij een echte auto tot 

stoppen brengen. Zo beseffen ze beter wat voor remweg een auto heeft.  

Dit vonden ze erg spannend! Ze hebben hier een mooi certificaat mee verdiend.                              

De kinderen hebben allemaal een lampion gekozen. We zijn dus alweer druk aan het knutselen om de 

lampion op tijd af te krijgen. Volgende week vrijdag gaan ze dan de klassen rond om een liedje te zingen 

voor een snoepje. De ouders zijn aan het eind van de middag welkom voor een lampionnenshow. De 

kinderen zouden het fijn vinden als u de lampionnen komt bewonderen. 

                                                                       

GROEP 6A  
De herfstvakantie zit er weer op. De leerlingen hebben zich prima vermaakt, ze hadden leuke verhalen!  

Voor de herfstvakantie is Streetwise langs geweest. Streetwise is een programma van de ANWB. De groep 

kreeg uitleg over de remweg van een auto. Ze hebben zelf heel hard gerend en bij de finish moesten ze zelf 

stoppen. Ook wij hebben een remweg als we snel rennen. Hierna hebben ze een pion gepakt en die hebben 

ze neergezet waar ze dachten waar de auto zou stilstaan. Dat was toch verder dan dat ze dachten. Ook 

mochten ze zelf remmen. Gelukkig zat het rempedaal rechts en hoefden ze niet de auto te besturen. Al met 

al was het erg leuk en hebben we veel geleerd!  

 

                                                    
 

Voor de herfstvakantie zijn we ook bezig geweest met ‘Onderwijs Aktief’. Het thema was ‘Vriendschap’. Ze 

hebben een aantal workshops gevolgd, waarbij het thema centraal stond. Nu zijn we natuurlijk bezig met 

lampionnen maken. De leerlingen hebben zelf de lampion kunnen kiezen. Ze zijn al druk bezig. Op 9 

november lopen ze langs de klassen op school. Het zou fijn zijn als ze dan een grote tas mee kunnen 

krijgen, waar de lampion in kan. Het zou ook fijn zijn als ze het lampionstokje meenemen met hun naam 

erop. Dat lijkt vast erg mooi. 

 
GROEP 6B 
De herfstvakantie zit erop, de blaadjes vallen van de bomen, het weer verandert en het is al vroeg donker. 

Wat ons betreft komt er een hele gezellige periode aan.  

Net voor de vakantie hebben we Onderwijs Aktief afgesloten. Leerlingen hebben in totaal vier keer een 

werkmoment gehad in een tweetal werkplaatsen van hun eigen keuze. De meeste leerlingen kijken terug op 

een leuke ronde van Onderwijs Aktief. 

Ook hebben we met veel plezier meegedaan aan het programma Streetwise van de ANWB. De leerlingen 

mochten zelf remmen…. Reuze spannend. 

Deze week zijn we begonnen met het maken van de lampionnen voor Sint-Maarten.  

Eerder heb ik al iets vermeld over onze nieuwe geschiedenismethode, bij ieder hoofdstuk horen een viertal 

taken. Eén van die taken is deze keer het houden van een theeproeverij (in de Gouden Eeuw werd thee 

immers uit Azië gehaald hebben we geleerd), die theeproeverij houden we a.s. maandag in de groep.  

Nog even een extra aandachtspuntje: afgelopen maandag hebben er maar 8 van de 15 leerlingen 

meegedaan aan de gymles: óf geen gymkleding mee óf ergens last van óf…óf…. 

Probeer er voor te zorgen dat de gymkleding in orde is en als uw kind echt niet mee kan/mag doen met de 

gymles geeft u dan alstublieft een briefje mee. 

 
GROEP 7A 
Wat hebben we ontzettend hard gewerkt de afgelopen periode. De herfstvakantie was dan ook meer dan 

verdiend voor de kinderen. We zijn bezig geweest met Onderwijs Aktief, het thema was ‘Vriendschap’. De 

kinderen zijn bezig geweest met dit thema door te knutselen, te koken, dieren te bezoeken bij de manege 

en de kinderboerderij, spelletjes te doen met ouderen en ga zo maar door. Daarnaast zijn we met groep 

6c/7a op Struuntocht geweest. Dit was een uitje in het bos, waar we van alles hebben geleerd over wat er 

zo allemaal leeft in het bos. Ook zijn we bezig geweest met Streetwise, dit wordt georganiseerd door de 

ANWB. De kinderen kregen les over het verkeer en moesten zelf allerlei situaties oefenen op hun eigen fiets 

en zelfs op een gemotoriseerde step. Dat was super! Uiteraard heeft meester dat ook even geprobeerd.  

Nu de vakantie weer voorbij is, gaan we weer aan de slag. Er staat ons een drukke periode te wachten.  

 



GROEP 7B 
Na een fijne herfstvakantie zijn we dan weer volop bezig op school. In groep 7b zijn we op maandag direct 

van start gegaan met een toets Engels. Met trots kan ik vertellen dat iedereen daar een voldoende op heeft 

gehaald, wat een toppers zijn het toch!  

Wat ons opvalt is dat er regelmatig kinderen op maandag en vrijdag geen gymkleren bij zich hebben. 

Zouden jullie als ouders er ook even extra op willen letten dat ze hun tas goed inpakken?  

De klok is een uur verzet afgelopen weekend wat inhoudt dat het weer eerder donker wordt ’s avonds. 

Gezellig, want dan kunnen we weer lampionnetje lopen! We zijn inmiddels van start gegaan met het maken 

van de lampionnen, zouden jullie er aan willen denken dat ze voor volgende week vrijdag hun lampionstokje 

meenemen? Alvast bedankt! 

 

GROEP 7C/8A 
De eerste periode is alweer voorbij en de herfstvakantie is achter de rug. In de weken voor de 

herfstvakantie hebben de leerkrachten twee studiedagen besteed aan de Kanjertraining. In de komende 

periode gaan we hiermee ook in de klassen aan het werk. Ook hebben we voor de herfstvakantie 4 

middagen besteed aan Onderwijs Aktief. De leerlingen konden hier een activiteit kiezen waaraan ze dan 

samen met andere kinderen bezig waren met het thema ‘Vriendschap’.  

De komende periode zal ook bol staan van leuke dingen. Zo zijn we inmiddels begonnen aan het maken van 

een lampion en komen Sinterklaas en Kerst ook al langzaamaan in beeld.  

De leerlingen uit groep 7c/8a gaan vanaf de herfstvakantie een keer per maand lopend naar de bibliotheek 

in Stadskanaal, ze kiezen dan 2 boeken uit, waarin ze die maand in de klas willen lezen. De boeken blijven 

dus in school.  
 

GROEP 8B 
De afgelopen periode is er van alles gebeurd in groep 8. Studiedagen, de herfstvakantie en Onderwijs Aktief 

zorgden ervoor dat iedere week wat nieuws bracht. Voor Onderwijs Aktief zijn we 4 middagen bezig geweest 

met verschillende workshops die in het teken stonden van Vriendschap. Zo konden de leerlingen 

bijvoorbeeld kiezen om gezelschapsspelletjes te spelen met ouderen of de kinderboerderij te bezoeken. Ook 

hebben we meegedaan aan het Streetwise project van de ANWB. Alle leerlingen hebben de 

‘trapvaardigheidstest’ doorstaan.  

Tel ook nog de gastles voor de voorleeswedstrijd én de samenwerkingsles met de spaghetti-toren er bij op 

en je zou zeggen dat er geen normale les meer overblijft. Toch bewijzen de goede resultaten op de toets 

Engels dat de leerlingen ook nog wat leren op school, hopelijk kunnen ze deze lijn doorzetten bij de 

topografietoets die er aan zit te komen (maandag 5 november). 

 
GROEP 8C 
De kinderen hebben voor de herfstvakantie deelgenomen aan de lessen van Streetwise. Het was een 

leerzame ervaring, waarin ze nieuwe inzichten kregen over hun aandeel in het verkeer.  

Voor de herfstvakantie hebben de kinderen ook deelgenomen aan Onderwijs Aktief en hebben ze twee 

weken aan twee verschillende workshops deelgenomen. Van koken en muziek tot gedichten maken over 

vriendschappen tot je lievelingsdier kleien. Erg geslaagd!  

Donderdag 1 november starten we met een ‘worstenverkoopactie’. De opbrengst zal besteed worden aan 

het schoolplein.  

Op de donderdag hebben we gym. Graag de gymspullen meegeven. 

 


