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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 4, 13 december 2018 
 

 
Beste lezer, 
 
Dit is de derde 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: https://debaldakijn.nl. 
 
Zoals u hierboven kunt lezen is het adres van onze website veranderd.  
Dit was altijd: www.debaldakijn.picto.nl en is nu debaldakijn.nl geworden.                                 
Aan de website zelf is verder niets veranderd.  

 
Met vriendelijke groet, 
het team van SBO De Baldakijn 
 
 
AGENDA 
20 december  Kerstmaaltijd 
21 december  Kerstviering Poststraatkerk 
14 januari  Studiedag Kanjertraining (leerlingen vrij) 
16 januari  Meeloopdag groep 8 UBBO Maarsdreef 
21 januari  LOT 
28 januari  Open-ochtend van 9.00 uur – 11.30 uur met o.a. lessen uit de Kanjertraining 
31 januari  Volgende nieuwsbrief 
 4 februari  Rapportbesprekingen (leerlingen vrij) 
 7 februari  Rapporten mee 
11 februari  Herhaling LOT 
 
 

Kerstvakantie: start kerstvakantie  
vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur t/m zondag 6 januari 2019.  
Alle leerlingen komen maandag 7 januari weer op school. 

 
PERSONEEL 
Juf Maaike Oostra, psycholoog/orthopedagoog, verwacht een kindje en gaat na de kerstvakantie 
met zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen door Dionne Kliffen. Dionne is op dit moment 
stagiaire van juf Maaike en juf Marloes. 
Juf Joyce en juf Alice hebben in december beide afscheid genomen van onze school. Ze hebben 
besloten ergens anders te gaan werken en we wensen hen hierbij heel veel plezier en succes.  
 

SINTERKLAAS 
Woensdag 5 december brachten Sint en zijn Pieten een bezoek aan de school. Sint werd 
verwelkomd door alle leerlingen van de Vlaanderenlaan. Bert Drenthe verzorgde de muzikale 
omlijsting. Het was een groot feest. Foto’s van dit feest kunt u vinden op onze website. 

 
 
 

https://debaldakijn.nl/
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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. 

 
 

                                   
 
 
 

 
RAPPORTEN 
Veel leerlingen hebben hun rapporten al weer meegenomen naar school, maar nog niet iedereen 
heeft hem ingeleverd. We willen graag dat alle leerlingen hun rapport van het vorig schooljaar 
inleveren bij de leerkracht. De rapporten zijn voorzien van een kleurige hoes. De leerlingen krijgen 
eenmalig een hoes voor het schoolrapport en deze zal gedurende hun hele schoolloopbaan op De 
Baldakijn worden gebruikt. Helaas zijn wij genoodzaakt om € 4,00 in rekening te brengen voor 

zoekgeraakte rapporten. 
 
RAPPORTBESPREKINGEN 
In tegenstelling tot andere jaren zullen de rapportbesprekingen met de ouders onder schooltijd 
plaatsvinden. Niet alleen het rapport maar ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind zal 
worden besproken en zal getekend moeten worden door de ouders.  
De leerlingen zijn daarom die dag vrij. 
 

BEREIKBAARHEID BIJ STORINGEN EN VAKANTIES 
Indien bij storingen of vakanties de school niet bereikbaar is, kan er gebruik worden gemaakt van 
onderstaand e-mailadres. Het mobiele nummer van de school is niet meer in gebruik.  
De school is te bereiken op: info.debaldakijn@sgperspectief.nl 
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SLECHT WEER 
Nu het weer wat slechter wordt vinden we het belangrijk om een aantal zaken even onder de 
aandacht te brengen.  
Mocht bij slecht weer, bijvoorbeeld ijzel, sneeuw het taxivervoer wel door gaan, dan is 
het aan de ouders om te beslissen hun kind wel of niet mee te laten reizen. 
Voor wat betreft het leerlingenvervoer zijn er onderstaande afspraken gemaakt: 
 
Welke afspraken zijn wenselijk als er een weeralarm is afgegeven voor de volgende dag?  
• Mocht er door het KNMI een weeralarm code rood worden afgegeven voor de volgende 

dag, dan vindt er de volgende dag geen leerlingenvervoer plaats. 
• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via de 

website.  
• Wordt een weeralarm code oranje afgegeven voor de volgende dag dan zal de vervoerder 

(indien daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator leerlingenvervoer beoordelen of 
er wel dan niet leerlingenvervoer plaatsvindt. 

• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via de 
website. 

 
Welke afspraken gelden als er ’s morgens voor schooltijd een weeralarm is afgegeven? 
• Mocht er voor schooltijd een weeralarm code rood zijn afgegeven dan vindt er geen 

leerlingenvervoer plaats. 
• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 
• Mocht ’s morgens voor schooltijd een weeralarm code oranje zijn afgegeven dan zal de 

vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator leerlingenvervoer 
beoordelen of er wel of geen leerlingenvervoer plaatsvindt. 

• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 
 
Welke afspraken gelden als er gedurende de schooltijd een weeralarm is afgegeven? 
• Als in de loop van de dag een weeralarm code rood of code oranje wordt afgegeven besluit 

de vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in samenspraak met de coördinator 
leerlingenvervoer het vervoer op een eerder tijdstip te laten plaatsvinden. 

• De vervoerder stelt de scholen op de hoogte van het besluit en het tijdstip waarop de 
kinderen worden opgehaald. 

• De scholen bellen de ouders om hen er van op de hoogte te brengen dat het kind eerder 
thuis zal worden gebracht. Dit betekent ook dat ouders er voor moeten zorgen dat ze 
telefonisch bereikbaar zijn. 

• De leerlingen van wie de school heeft vastgesteld dat er opvang beschikbaar is worden 
vervoerd. De overige leerlingen blijven op school. De verantwoordelijkheid voor deze 
leerlingen berust bij de school. 

• De vervoerder stelt de coördinator op de hoogte van de achtergebleven leerlingen (indien 
van toepassing). 

• De kinderen die op school zijn achtergebleven moeten door hun ouders worden opgehaald. 
 
In het bovenstaande is steeds sprake van situaties waarin een weeralarm is afgegeven door het 
KNMI maar is ook van toepassing bij andere calamiteiten. Dit te beoordelen door de vervoerder en 
de coördinator leerlingenvervoer. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A   
Wat een gezelligheid in onze groep.  
Er staat een prachtige grote kerstboom. Alle kleuters hebben flink geholpen de boom te versieren. 
Er hangen zelfs koekjes in de boom. We werken over kerstengeltjes. Vouwen, knippen, plakken, 
wat wordt er hard gewerkt. Van klei kun je een kerstboom versieren en er is een grote kerstboom 
die je vol kunt leggen met vormen. In de huishoek liggen kerstkleren en daar wordt echt prachtig 
mee gespeeld.  
Tussen de middag kijken we naar afleveringen van ‘Kerst met Linus’.  
 

 

                                                         
 
 
GROEP B 
Elke dag zetten we een kruisje op de dag die geweest is en een stipje op de dag van vandaag. 
Elke dag kijken we dus op de kalender en zien we nu december. December, de laatste maand van 
het jaar. Een feestmaand, eerst het Sintfeest met pepernoten bakken, rekenen met 
(klei)pepernoten en af en toe pepernoten snoepen.  Op 5 december muziek op het plein, een 
gezellig feest en Sint heeft heel veel blije gezichten gezien!!!! Op 6 december konden we nog de 
laatste pepernoten verdienen.                                                 
Het tweede feest, Kerstfeest. De boom staat versierd in de klas en de knutselwerkjes maken de 
klas weer gezellig en dat is nog maar het begin……….We zingen kerstliedjes, de kinderen oefenen 
samen met groep A een liedje voor het Kerstfeest in de kerk. Iedereen is druk voor kerst lijkt het, 
nou de kinderen ook. En naast al het lezen, rekenen en schrijven (Toppers) gaan we ook laten 
zien dat we ‘groene vingers’ hebben.  
Bijna vergeten…als je leert lezen, kun je ook een recept lezen!!??? 
Conclusie: druk, maar zo gezellig op De Baldakijn.  

 
GROEP 3A  
De pakjesboot nr.12 is weer vertrokken naar Spanje. Jammer genoeg is ook onze stoomboot voor 
het raam verdwenen. Wat een samenwerking bij dit grote project, iedereen van de klas heeft zijn 
eigen bijdrage geleverd. Er kwamen zelfs spontane ideeën van de leerlingen, die hebben we gelijk 
in de zelfgemaakte boot verwerkt, zoals bijvoorbeeld: het anker van K’nex, de lampjes voor de 
boot en de vlaggetjeslijn. Bijna alle lessen gingen over Sinterklaas en zijn Pieten, zeker als je mag 
schrijven met een ‘pietenpotlood’. Rekenen met pepernoten, lezen tijdens de leesles over 
Sinterklaas, leesspelletjes over woorden en zinnen van Sinterklaas, letters vouwen zodat de Pieten 
‘de letters’ zouden herkennen van de namen van de kinderen. Een brief van Sinterklaas met een 
cadeau, gelukkig had hij er rekening mee gehouden dat de kinderen de brief zelf konden lezen. In 
het cadeau zaten allerlei lekkernijen. Verder hebben we pepernoten gebakken en letterpepernoten 
gemaakt. Ook in de hoeken werd er druk over het thema gespeeld en gewerkt. De stoomboot is in 
verschillende varianten voorbijgekomen, van blokken, K’nex, clicks, kapla en lego. Zelfs de 
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vitrinekast bij de keuken stond vol met de bouwsels van groep 3. Op 5 december was het een 
knallend feest, zingen en dansen op het plein, Sinterklaas ontmoeten in de gymzaal en als 
afsluiting een mooi cadeau.  
Op school zijn we ook gestart met schoolfruit, we hebben al wortels, appels, peer, mandarijn, kaki, 
meloen en bleekselderij geproefd. Lekker hoor, die extra vitamines! Nu de Sint eruit is, kan de 
kerstboom erin! Deze week zijn we gestart om de klas in kerstsfeer te brengen met allerlei 
knutselactiviteiten, zodat we tijdens de kerstmaaltijd in een mooi versierde klas kunnen eten. 
Groep 3 wenst iedereen alvast een heerlijke, gezellige kerst toe en een fijne kerstvakantie. 
 
GROEP 3B/4A 
Het is weer de gezellige decembertijd! Het ene kind blijft hier wat rustiger onder dan het andere 
kind. Het Sinterklaasfeest was weer erg geslaagd en een aantal kinderen vond dit ook nog wel 
spannend. We begonnen ’s ochtends met superleuke muziek op het schoolplein. Er werd flink 
gedanst en meegezongen. Nadat Sinterklaas was gearriveerd gingen we allemaal naar de eigen 
klas. Sinterklaas heeft ook onze groep een bezoek gebracht en hij heeft genoten van de leuke 
optredens van de kinderen.  
Inmiddels staat de kerstboom weer in de klas en worden er leuke kerstversieringen gemaakt. 
Met lezen hebben we kern 6 bijna uit. We hebben de woorden uil, pauw, duif en ei geleerd. Voor 
een aantal kinderen best nog lastige letters. Thuis oefenen met lezen is altijd goed! Met rekenen 
zijn we bezig met cijfers tot en met 20. We oefenen het goed tellen zoals welk getal komt er na de 
14?.... Ook leuk om thuis te oefenen. 
 
GROEP 4B 
Zie de maan schijnt door de bomen. Oh nee, de tijd van kling klokje klingelingeling is weer 
aangebroken. Wat is het toch weer een gezellige tijd! De donkere dagen voor Kerst, maar in  
school is er vooral de gezelligheid met overal mooi versierde bomen, lichtjes en zelfgemaakte 
werkjes. Druk met de voorbereidingen voor het Kerstfeest en druk natuurlijk met het ‘gewone’ 
werk. Want er wordt ook nog steeds hard gewerkt in de groep. Elke dag lezen en rekenen in de 
niveaugroepen en daarnaast zijn we al erg ver in ons spellingboek. De kinderen zijn langzaamaan 
gewend dat er in groep 4 meer vakken zijn en dat er minder gespeeld wordt. Na de kerstvakantie 
gaan we weer toetsen afnemen en zullen we zien wat het harde werken heeft opgeleverd. Voor nu 
wensen we u hele fijne feestdagen en een goed 2019. 
 
GROEP 5A 
De leerlingen van groep 5 hebben op donderdag 29 november een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in Stadskanaal. Daar hebben ze deze keer geen boeken geleend, maar zijn ze bezig 
geweest met het programmeren van heuse robots met de namen Dash en Dot! Aan de hand van 
een kindvriendelijke programmeertaal ‘Blockly’ konden ze via een iPad de twee robotjes 
bijvoorbeeld allerlei geluiden laten maken, bewegingen laten uitvoeren en de kleur van de lampjes 
veranderen. De leerlingen waren reuze geïnteresseerd en hebben allemaal heel goed meegedaan. 
Nadat de robots geprogrammeerd waren, volgde een presentatie aan elkaar. Wat ons betreft voor 
herhaling vatbaar! Er staan foto’s hiervan op de website. Deze kunt u bekijken onder het kopje 
‘foto’s’. Op 5 december hebben we natuurlijk bezoek gehad van Sinterklaas. Hij kwam met een 
camper op school dit jaar. In de klas hebben we samen met groep 5b Sinterklaas ontvangen met 
een aantal hele leuke optredens. Daarna was er voor iedereen een mooi cadeautje. De leerlingen 
hebben een heel leuk Sinterklaasfeest gehad. Ook hiervan zijn foto’s te zien op de website. Nu zijn 
we ons aan het verheugen op de Kerstviering, de Kerstdagen en natuurlijk ook op de 
Kerstvakantie. Misschien krijgen we wel een witte Kerst dit jaar, wie zal het zeggen.  
 
GROEP 5B   
Het jaar is al bijna weer voorbij en wat gaat dat toch snel! We hebben inmiddels afscheid moeten 
nemen van Nick. Hij is verhuisd en daarom naar een andere school gegaan. Donderdag 29 
november zijn we met elkaar naar de bibliotheek geweest om te leren programmeren met 2 
robotjes, Dash en Dot. Je kon het robotje laten rijden van links naar rechts of hem laten praten. 
Het was erg leuk! Woensdag 5 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd. Sinterklaas 
kwam dit keer aan in een camper. Het was een mooi pleinfeest. Sinterklaas kwam natuurlijk ook 
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even in de klassen. Samen met groep 5a hebben een paar kinderen opgetreden voor de Sint. Zo 
zongen ze een liedje, deden een dansje of gingen zelfs voorlezen. Allemaal waren ze blij met hun 
cadeautje. Nu zijn we alweer druk bezig met de kerstviering. We hopen allemaal dat u ons komt 
bewonderen in de kerk, om samen kerst te kunnen vieren. Onze groepen 5 zingen dan: “Zingend 
naar kerst”.  We wensen iedereen een hele fijne vakantie en gezellige feestdagen.   
Wees voorzichtig met vuurwerk!  
 
GROEP 6A/6B 
Maandag 3 december zijn we naar de bibliotheek geweest om 2 lieve kleine robotjes Dash en Dot 
te programmeren. Leuk en leerzaam. Er werd ook verteld dat er op de woensdagmiddagen vaak 
activiteiten in de bieb zijn. Zo kun je o.a. 19 december kerstbakjes maken en het programmeren 
nog eens herhalen. Lid worden van de bibliotheek is helemaal gratis!                                                                
Op 5 december hebben we natuurlijk het feest van Sinterklaas gevierd. Zoals we al gewend zijn 
van de laatste jaren starten we deze dag, samen met De Meidoornschool, met een spetterende 
muziekshow op het plein. Daarna gingen we naar de eigen klas waar voor iedereen een cadeautje 
klaar lag. Wat had iedereen vreselijk zijn best gedaan op gedichtjes en surprises, helemaal te gek!      
Ook zijn we de laatste periode erg gezond bezig omdat we meedoen aan het Europees school 
groente- en fruit programma. Zo hebben we de kaki geproefd en hebben we een salade gemaakt 
van ananas en bleekselderij; lekker met rozijntjes en honing.                                                                              
De laatste weekjes van het jaar staan natuurlijk helemaal in het teken van Kerst en Oud en Nieuw.   
Onze klassen zijn net als de hele school natuurlijk heel gezellig gemaakt met versiering en lichtjes.          
Donderdag a.s. gaan we genieten van een heerlijke kerstmaaltijd en vrijdag is de viering in de 
kerk. Onze groepen zingen dan: “Niets is cooler dan Kerstmis!”.  We wensen iedereen een hele 
fijne vakantie, gezellige kerstdagen en een knallende jaarwisseling! 

 
 
 
GROEP 7A 
Sinterklaas is de deur weer uit, de kerstboom staat er al weer. Dit typeert wel een beetje de 
periode van afgelopen tijd. Het is druk, 11 november niet te vergeten! We hebben zelfs nog een 
momentje gevonden om met de klas naar de manege in Stadskanaal te gaan.  
Een drukke tijd, maar wel erg gezellig. Alles komt ineens samen.  
Nog een dikke week en dan begint de vakantie. Iets waar we, vanwege Kerst en Oud en Nieuw, 
toch allemaal wel naar uitkijken. 
Alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar gewenst!   
 
GROEP 7B 
De afgelopen periode hebben we in de klas over warmte gewerkt met natuur en techniek. Wel 
handig nu het weer buiten wat guur en kil wordt. Het principe van een thermosfles is uitgebreid 
aan bod gekomen in de klas. Als opdracht heb ik de klas nu meegegeven dat ze een ontwerp van 
een doos moeten maken om ijsjes in de zomer langer koud te kunnen houden. We wachten rustig 
af….  
Ook hebben we het in de klas erg warm gehad tijdens de quiz die de brandweer heeft gedaan bij 
ons op school. Deze meneer was op dinsdag 13 november bij ons op school om informatie te 
geven over brandpreventie. We hebben duidelijk uitleg gekregen hoe we brand kunnen 
voorkomen, maar vooral ook hoe snel vuur om zich heen grijpt in een huis. De kinderen en de 
juffen waren behoorlijk onder de indruk.  
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GROEP 7C/8A 
Op 15 november zijn de groepen 8 naar het Praktijkonderwijs in Stadskanaal geweest. De middag 
was verdeeld in 3 rondes, een ronde techniek, een ronde koken en een ronde waarin de algemene 
vakken aan de orde kwamen. De leerlingen hebben deze middag hun beste beentje voorgezet om 
een mooi vogelvoederhuis te timmeren en een heerlijke hamburger voor zichzelf te bakken. We 
hebben deze middag ontzettend veel positieve indrukken opgedaan.  
Eens in de 4 weken gaan de leerlingen van groep 7c/8a lopend naar de bibliotheek zodat alle 
leerlingen altijd een geschikt boek in hun vak hebben om te lezen. Volgende week maandag  
(17 december) gaan we weer naar de bibliotheek.  
Het Sinterklaasfeest is inmiddels alweer achter de rug. De leerlingen van groep 7c/8a hebben hun 
uiterste best gedaan om mooie surprises en gedichten in elkaar te knutselen. Wat is er veel werk 
op gedaan. Super! Het was een fantastische dag.  
Na het vertrek van de Sint was de school al snel omgetoverd in kerstsfeer, de kerstboom staat 
inmiddels al in de klas en is mooi versierd.   
Met de kerstvakantie voor de deur, wensen we u alvast hele prettige kerstdagen en een gezond en 
gelukkig 2019.  
 

GROEP 8B 
Het is alweer december, het jaar 2018 is bijna uit en de maand met alle feestdagen en drukte is 
bijna voorbij. Druk was het zeker, Sint-Maarten, Sinterklaas, Nationaal schoolontbijt, Kerst, enz. 
Rondom Sinterklaas was de spanning en drukte voelbaar in de klas. Wat gaan de leerlingen 
krijgen? Wat voor gedichten zijn geschreven? Zijn de surprises leuk? En gelukkig kon iedereen 
tevreden terugkijken op 5 december! Er waren prachtige surprises; doosautomaten, een varken, 
een visvijver, een openhaard, een prachtige GL doos, enz. De verlanglijsten waren keurig gevolgd 
en de gedichten die met moeite gemaakt zijn door de leerlingen (soms met wat hulp van ouders) 
waren erg leuk!  
Naast deze drukte zijn we ook tussendoor fruit aan het eten. Hier wil ik toch wat over melden, 
want er was één fruitsoort die bijna iedereen lekker vond, namelijk de ‘kaki’. We moesten moeite 
doen om die over de dagen te verdelen, anders was het stuk fruit binnen tien minuten op. Als 
laatste wil ik graag benoemen dat we hebben gekeken op het Praktijkonderwijs te Stadskanaal. 
Het was een mooie middag waarin in de leerlingen de keuken, hout en AVO (algemene lessen) 
hebben gezien. Natuurlijk was de middag te kort en hebben we onderdelen niet kunnen zien, zoals 
bijvoorbeeld zorg, schoonmaak en detailhandel (winkel). Een eerste indruk is zeker gekregen.  
In januari gaan de leerlingen nog een dagdeel kijken op het VMBO te Stadskanaal.  
 
 
 

 
 

 Kaki 
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Groep 8C 

Lieve ouders/verzorgers van groep 8C,  

Ik wil de kinderen uit groep 8C heel erg bedanken voor een leuke tijd in de klas. We hebben 
afgelopen periode veel van elkaar geleerd en de kinderen zullen de aankomende periode nog veel 
bijleren. Alleen zal ik daar geen deel meer van uitmaken. Ik zal mijn werkzaamheden verder 
verrichten bij RENN4 in Groningen.   

Tikkertje op het schoolplein  
Juf Alice houdt de wacht  
Mijn laatste dagen speelkwartier  
Nog even groep acht  
Laatste dagen van een mooie tijd  
Die nooit meer wordt vergeten  
Laatste dagen op SBO de Baldakijn  
Straks uit het oog, maar niet uit mijn hart  
Laatste dagen juf Alice zijn  
Tijd voor een nieuwe start!  

 Liefs juf Alice 

 


