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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 5, 31 januari 2019 
 

 
Beste lezer, 
 
Dit is de vijfde 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van SBO De Baldakijn 
 
AGENDA 
  4 februari  Rapportbesprekingen (leerlingen vrij) 
  5 februari  Soroptimist Film Festival voor de groepen 5 t/m 8 
  7 februari  Rapporten mee 
11 februari  Herhaling LOT 
13 februari  Meesters- en juffendag 
15 februari  Groepen B, 3 en 4 vrij 
  7 maart  Volgende nieuwsbrief 
 
 

Voorjaarsvakantie: De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 16 februari en eindigt op zondag  
                               24 februari. Maandag 25 februari komen alle kinderen weer op school. 

 
PERSONEEL 
Juf Maaike Oostra, psycholoog/orthopedagoog, is bevallen van een dochtertje, Julia. Het gaat 
goed met moeder en kind. 
Juf Anita Nieboer begint maandag 4 februari met lesgeven op onze school. Ze gaat werken in 
groep 8c op de maandag en dinsdag. Op de woensdagmorgen geeft ze les in groep 7b. We 
wensen haar veel plezier op onze school. 
 
NIEUWE LEERLINGEN 
Na de kerstvakantie zijn er maar liefst 10 nieuwe leerlingen op De Baldakijn gekomen. Zij zijn 
geplaatst in verschillende groepen. We hopen en wensen dat ze hier een hele leuke en leerzame 
schooltijd zullen hebben. 
                               
RAPPORTEN 
Donderdag 7 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 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. We willen graag dat 
iedereen de rapporten zo spoedig mogelijk weer mee terug neemt naar school. Wij zijn 
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 ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van het 
kind zal worden besproken en zal getekend moeten worden door de ouders.  
De leerlingen zijn daarom die dag vrij. We verzoeken de ouders om geen kinderen mee naar 
school te nemen. 
 
 

https://debaldakijn.nl/
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MEESTERS- EN JUFFENDAG 
Woensdag 13 februari is het meesters- en juffendag voor alle groepen. De leerlingen krijgen 
hiervoor nog een uitnodiging. Het belooft een leuke ochtend te worden. De leerlingen mogen 
verkleed op school komen. Verder blijft het natuurlijk nog een verrassing…!!! 
 
OPEN OCHTEND  
Maandag 28 januari hadden we onze jaarlijkse open ochtend. Dit jaar stonden de lessen van de 
Kanjertraining centraal in een aantal groepen. Er was weer veel belangstelling van de ouders, 
opa’s en oma’s en andere betrokkenen voor hoe er wordt gewerkt en geleerd op onze school. 
 
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 doorgaan, 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 ervan op de hoogte te brengen dat het kind eerder 
thuis zal worden gebracht. Dit betekent ook dat ouders ervoor 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   
De afgelopen weken hebben we gewerkt over de Bakker. In de gang kun je spelen in de 
bakkerswinkel. 
Broodjes bakken, inpakken, taartjes tellen, betalen bij de kassa, er wordt prachtig gespeeld. 
Ook in de klas hebben we een aantal keren iets gebakken. Koekjes, brood, cake en taart. 
We werken af en toe samen met groep B tijdens het rekencircuit.  Broodjes en zanddeegkoekjes 
tellen, vormen op de taart leggen, zijn zoal de activiteiten die we dan in een klein groepje oefenen. 
Tijdens de werklessen zijn er bakkers gevouwen, taarten versierd en cup cakes geknipt. 
Het is een prachtig thema en de betrokkenheid van de kleuters is erg groot. 
  

 

                                                                     
GROEP B 
We begonnen de eerste schooldag van 2019 met een zelfgebakken ‘kniepertje’ en een lekker 
drankje. En dan…. moet er weer gewerkt worden. We gingen toetsen. Een toets voor rekenen en 
taal en nog meer. Iedereen heeft heel goed zijn/haar best gedaan. We zijn trots op ze. 

Het thema “De Bakker” is echt een heeeeeerlijk onderwerp. Op de gang een bakkerswinkel met 
lekker brood (groot en klein) en taartjes. Een bakkersschort aan en de muts op en….bakken maar. 
“Heel Holland bakt” kan het niet beter!!!! 

In de klas in een rekencircuit met koekjes en rozijnen tellen bezig geweest. Een hele grote taart 
die moest worden versierd met vormen. Lekkere taartjes met de kaarsjes-cijfers erop enz. Echt 
gebakken hebben we natuurlijk ook. Groep A en B zijn naar de school van meester Thijs (stagiaire-
meester) geweest om koekjes te bakken. U hebt ze vast geproefd. 
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GROEP 3A  
Na de kerstvakantie zijn we weer flink van start gegaan. We zijn inmiddels gestart met kern 5 van 
Veilig leren lezen, dit gaat super! Veel kinderen lukt het al om eenvoudige woorden te lezen 
zonder te spellen. Na kern 6 willen we graag het letterfeest vieren! We hebben dan alle letters 
gehad, tijd voor een feestje! We zouden het erg leuk vinden om het letterfeest af te sluiten met de 
ouders. Hiervoor volgt in maart of april nog een uitnodiging!  
Tijdens de rekenles zijn we druk met splitsen, getallen t/m 20, buurgetallen, hele uren en geld-
rekenen. Het thema “De ruimte” staat nu centraal, we hebben prachtige materialen kunnen lenen 
zodat de leerlingen passend bij dit thema zich kunnen verkleden, met lego raketten kunnen 
bouwen, puzzels kunnen maken, met Playmobil kunnen spelen en nog veel meer. Ook hebben de 
kinderen veel interesse in de boeken die we over dit thema in de klas hebben. Tijdens knutselen 
zijn we in de weer geweest om met papier-maché planeten te maken. Naast dit alles hebben we 
vorige week ook enorm kunnen genieten van de winterpret. Zo hebben we op het plein leuk 
samengespeeld met de sleeën, hebben we snert gegeten en zijn we vrijdagmiddag naar de ijsbaan 
in Alteveer geweest. Het ijs lag er super bij en we zijn ontzettend gastvrij ontvangen! Wat zijn er 
een doorzetters in groep 3! We hebben allemaal genoten! Op de website ziet u nog veel meer 
foto’s! 
 

 

                                                                                  
 
 
GROEP 3B/4A 
Na de kerstvakantie is Sven bij ons in groep 3b/4a gestart. We wensen Sven een gezellige en 
leerzame tijd bij ons op school. We hebben nu 13 kinderen in de klas, 7 jongens en 6 meisjes. Met 
lezen werken en lezen we in kern 7 met de woorden schip, ring en woorden zoals web en bed. Met 
rekenen hebben we blok 3 uit en gaan we starten in blok 4. Afgelopen maandag hebben we de 
open ochtend gehad. Wat gezellig en leuk dat er een aantal ouders is geweest om te komen 
kijken. Ook hebben we een kanjertraining gehad. 

De citotoetsen zijn gemaakt. Aanstaande maandag zijn hierover de gesprekken. Ik hoop jullie 
maandag te zien! 
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GROEP 4B 
Het was hard werken de afgelopen weken en dan hadden de kinderen van 4B het ook behoorlijk 
druk met het maken van de CITO toetsen. Afgelopen maandag mochten de ouders in de groep 
komen kijken en dat was heel gezellig. Ze hebben ook meegedaan met rekenen door middel van 
de coöperatieve werkvorm “mix en ruil”. Er waren ook een aantal opa’s en oma’s. Ook hebben we 
sinds het begin van het jaar een nieuwe leerling in de klas. Hij heet Thijmen en gaat zich steeds 
meer thuis voelen in deze gezellige groep.   
 
GROEP 5A 
De kerstvakantie ligt alweer een poosje achter ons en we zijn alweer even bezig in het nieuwe 
jaar. De leerlingen van groep 5a hebben een goede start gemaakt in 2019 en hebben hard 
gewerkt. Zo hebben ze bijvoorbeeld enorm hun best gedaan op de verschillende toetsen. Deze 
toetsperiode zit erop en volgende week maandag 4 februari zijn de rapportgesprekken. Hiervoor 
heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ik hoop dat ik u dan persoonlijk spreek over de 
ontwikkelingen van uw kind op school. 
 
GROEP 5B  
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt en waren de leerlingen vooral ook druk met de 
CITO toetsen. Daarnaast was er gelukkig ook nog tijd voor ontspanning in de sneeuw en hebben 
we op een vrijdagmiddag slijm gemaakt. Dat was een behoorlijke bende, want je moet goed 
opletten hoeveel je van alles moet gebruiken. Bij veel leerlingen is het uiteindelijk toch gelukt. Ook 
hebben we een nieuwe leerling in onze groep mogen verwelkomen: Sven.   
 
GROEP 6A 
Na een welverdiende vakantie zijn we op 7 januari weer begonnen. In de eerste week moesten de 
leerlingen toch even weer wennen aan het schoolleven. In de tweede week zijn we aan het 
toetsen gegaan. De leerlingen doen ontzettend hun best. Op 4 februari zijn er rapportgesprekken. 
Ik hoop iedereen te zien. In de klas mochten we ook een nieuwe leerling ontvangen. We zijn dus 
nu met zijn zestienen. Binnenkort hebben we het Soroptimist Film Festival. Hier gaan we een film 
kijken met een bepaald onderwerp. Ik hou de film nog even geheim……J. 
 
 

 
 
 
GROEP 6B 
Wat vliegt de tijd, zo ben je aan het begin van een nieuw schooljaar en zo ben je al weer over de 
helft en heel druk bezig met de toetsen voor je rapport. We hebben heel hard gewerkt en juf 
hoopt maandag met alle ouders/verzorgers de resultaten te kunnen bespreken. 
Afgelopen maandag hebben we de jaarlijkse open ochtend gehad, dit keer in combinatie met de 
praktijkdag voor de kanjertraining. Beetje jammer dat er maar 2 ouders zijn geweest.  
A.s. dinsdag gaan we naar de bioscoop en woensdag is de aftrap voor het lees-
stimuleringsprogramma ‘Scoor een boek’.  
 
GROEP 7A 
Afgelopen weken stonden in het teken van de Cito-toetsen. De kinderen zijn hard aan de slag 
geweest met allerlei soorten toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, etc. Best 
vermoeiend om de hele tijd geconcentreerd te moeten werken. Maar ze hebben zich er keurig 
doorheen gewerkt. Terwijl wij bezig waren met de toetsen, liet de winter echt even van zich 
horen. De straten werden langzaam wit en zo ook ons schoolplein. Dit ziet er natuurlijk mooi uit, 
maar de kinderen werden er ook wel wat onrustig van. Sneeuwballen gooien is leuk, maar geraakt 
worden natuurlijk weer niet. Gelukkig is de sneeuw nu weer weg, maar voor hoe lang? 
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Dan nog twee andere nieuwtjes: Juf Harma gaat ons verlaten, zij heeft een half jaar met ons 
opgetrokken maar zal zich nu weer richten op de onderbouw. Ze blijft dus wel op de Baldakijn, 
maar werkt niet meer met groep 6c/7a. Zij zal worden vervangen door meester Jakob. Het andere 
nieuwtje is dat we een nieuwe leerling in de groep hebben. Rik Wessels is na de kerstvakantie in 
onze groep begonnen. We wensen je een leerzame tijd op onze school. 

GROEP 7B 
Gelukkig wordt het ’s morgens al weer wat eerder licht! De donkere dagen laten we al weer wat 
achter ons. De toetsen zijn we langzamerhand aan het afronden zodat we volgende week 
maandag de rapporten weer met alle ouders kunnen gaan bespreken. Mocht u echt niet kunnen 
op de aangegeven tijd, neemt u dan gerust contact met mij op, dan zoeken we samen naar een 
oplossing zodat we het rapport kunnen bespreken. 
In groep 7b werken we met een beloningssysteem en a.s. vrijdag mogen de kinderen daarom 
weer gaan koken, ze hebben weer genoeg punten verdiend!  
 
GROEP 7C/8A 
De kerstvakantie ligt inmiddels alweer achter ons. In de afgelopen weken hebben de kinderen het 
ongelooflijk druk gehad met de Cito-toetsen. Altijd een hele spannende periode, maar ik kan u 
verzekeren dat er keihard is gewerkt en dat alle kinderen hun uiterste best hebben gedaan. 
 
 

                                                  
 

In de aanstaande week zullen de rapportgesprekken zijn en voor de leerlingen van groep 8 en hun 
ouders zullen er eind februari/begin maart gesprekken met betrekking tot het vervolgonderwijs 
zijn. 

We zijn intussen in januari ook al weer naar de bibliotheek geweest, dus voor de komende weken 
is er weer voldoende leesvoer. Ons volgende bibliotheekbezoek is op maandag 11 februari. 

GROEP 8B 
Het was een erg drukke periode met toetsen, dit kunt u niet alleen bij ons lezen… maar ook bij 
andere groepen. Door deze periode heb ik ervoor gekozen om geen huiswerk mee te geven, want 
hier wordt zo hard gewerkt dat tot rust komen een pré is. Naast het toetsen hebben de leerlingen 
ook gekeken op Ubbo Maarsdreef te Stadskanaal. Hier hebben ze drie lessen gevolgd: wiskunde, 
verzorging en techniek. Ook kregen de leerlingen de structuur van de school mee, want alle lessen 
waren in bedrijf. De een vond het prima, zo’n grote school, de ander vond dit toch lastiger.  
Helaas moeten we deze week afscheid nemen van meester Jesper. Ten minste, niet helemaal, 
maar zijn LIO-stage zit erop! Hij blijft op de maandag en dinsdag nog wel op school, maar heeft 
dan andere werkzaamheden. Leuk voor hem! Jammer voor ons! Op de maandagmiddag blijft 
meester Jesper wel lesgeven aan de groep.  
Afgelopen maandag was de open ochtend en was er een kanjertraining. Wat hebben we daar 
mooie dingen van elkaar gezien. De leerlingen waren eerlijk naar elkaar en gaven tips, zodat zij 
weer verder kunnen groeien. Het vertrouwen is groot in de groep, want meerdere leerlingen 
durfden zich op te laten tillen door de andere leerlingen. Dat gaf een mooi geborgen gevoel.  
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Groep 8C 
Toetsen, toetsen en nog meer toetsen. U heeft het vast gehoord van uw zoon/dochter.  
Cito toetsen, niet alleen voor het rapport maar ook voor het vervolgonderwijs. Ja, we hebben hard 
gewerkt met elkaar en het waren drukke dagen. 
 
 

                                 
 
 
Woensdag 16 januari was de meeloopochtend op het UBBO Maarsdreef in Stadskanaal. Onze 
studenten hebben een les wiskunde gevolgd, er werd gekookt en gewerkt met hout. Voor onze 
schoolverlaters een leerzame ervaring want we hebben ook al een keer met elkaar gekeken op het 
UBBO Praktijkonderwijs in Stadskanaal. 
Deze week zijn we met elkaar aan het bouwen geslagen. We zijn bezig met constructie en gaan 
een brug bouwen van papier. Niet zomaar een bruggetje, maar een stevige brug met een stevige 
constructie. Het resultaat gaat natuurlijk mee naar huis. 
 
 
U heeft het al gelezen en gehoord, juf Anita Nieboer gaat op maandag en dinsdag lesgeven in 
groep 8c. Juf Anita, veel plezier in onze groep. 
                            

                                                 
 


