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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 6, 7 maart 2019 
 
 
Beste lezer, 
Dit is de zesde 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.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
het team van SBO De Baldakijn 
 
 
AGENDA 
15 maart Staking (leerlingen zijn vrij) 
22 maart Groepen B, 3 en 4 vrij 
11 april Nieuwsbrief 
18 april Paasviering (High tea) 
19 april Goede Vrijdag 
21/22 april Pasen 
26 april Koningsspelen 
 

Paasweekend: Op vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij.   
                          Dinsdag 23 april komen alle leerlingen weer op school! 

 

Meivakantie: Start zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2019. 
                       Alle leerlingen komen maandag 6 mei weer op school. 

 
 
RAPPORTBESPREKINGEN 
Op maandag 4 februari waren de rapportbesprekingen voor de groepen A t/m 7. Het was fijn dat 
er veel ouders waren om het rapport van hun kind te bespreken. Alle leerlingen kregen 7 februari 
hun rapport mee naar huis. We zouden het fijn vinden als u de rapporten voor 14 maart weer mee 
wilt geven naar school. 
 
MEESTERS- EN JUFFENDAG 
Woensdag 13 februari vierden we op onze school de meesters- en juffendag. Alle meesters en 
juffen vieren op deze dag dan in één keer hun verjaardag. Heeeel veeeel kinderen en meesters en 
juffen kwamen die dag verkleed op school. De kinderen konden genieten van een optreden van 
goochelaar Jos Tipker. Daarna konden ze genieten van het taartenbuffet. Het was weer een zeer 
geslaagde en gezellige dag. 
 
LUIZENDAG 
Woensdag 6 maart was het Nationale Luizendag.  
Zal het de luizenmoeders gelukt zijn om alle hoofdluis te ontdekken en heel Nederland in één dag 
luisvrij te krijgen?  
Dat was het idee achter deze Nationale Luizendag en natuurlijk het geven van adviezen en tips om 
ze te bestrijden. Op onze school is er regelmatig een luizencontrole (LOT).  
 
Hierbij de tips: 
 
 
 

http://www.debaldakijn.nl/
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TIPS 
 

 Controleer het haar van de kinderen elke week 
 Kam het haar bij besmetting twee weken lang, elke dag, met een luizenkam 
 Controleer alle gezinsleden 
 Behandel degene(n) met luizen of neten 
 Veel GGD’en hebben een draaiboek ‘Hoofdluis op basisscholen’ 
 Het is verstandig om op school, bij clubjes en vriendjes te melden dat uw kind luizen heeft 

 
 
LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR! 
 

1. Maak het haar goed nat 
2. Kam met een grove kam eventuele klitten weg 
3. Breng royaal crèmespoeling aan 
4. Bescherm de ogen met een washandje 
5. Kam met de luizenkam van de schedel naar de haarpunten 
6. Werk pluk voor pluk, van voor naar achter 
7. Veeg de kam regelmatig af 
8. Spoel de crèmespoeling weg en was de kam goed uit 

 
BESMETTING 
 

 Om besmetting te voorkomen is wassen en stofzuigen niet meer nodig 
 Ook is de kans op besmetting via jassen, kammen, mutsen minimaal 
 Luizencapes en luizenzakken zijn ook niet meer nodig 
 Eventueel kan een antihoofdluismiddel met dimeticon worden gebruikt 

 
Meer info:  
 
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 
www.rivm.nl 
www.luizenradar.nl 
 
 
 

 
 

                           

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.luizenradar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEpoi40tzZAhUKGuwKHWWnCOcQjRwIBg&url=http://www.pukster.nl/category/recepten/ochtend/&psig=AOvVaw2uLNMRIxj6EzmDSkNomhre&ust=1520595525632911


 

3 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A  
Een aantal keren per jaar komt meester Tekke muziekles geven in groep A. 
Hij neemt meestal zijn keyboard mee en verschillende muziekinstrumenten. 
Afgelopen week hebben we het liedje over de Brandweer geleerd. 
Alle kinderen zongen geweldig goed mee. Ook werd er gespeeld op de instrumenten. 
Zo werd het een prachtig orkest. 
 

 
 
GROEP B 
Na het thema rijmen is nu gezondheid/gezonde voeding aan de beurt. We hebben een leuk 
voorleesboek: Drakensnot. De grote geverfde draken hangen in de klas. Draak eet gezond en is 
dus….in één week weer beter!!!  
 
                           

 
 
De waterbak hebben we 2 dagen veranderd in een snottenbak (haargel en water). We weten nu 
dat je de dag goed moet starten…met een ontbijt. Een auto zonder benzine is immers ook geen 
goed idee. Elke dag 3 keer een maaltijd, dat houdt je gezond. Ook eten/proeven we elke dag het 
schoolfruit, maar de ‘anti- snottenbellen snoepjes’ waren ook lekker. We besteden nu extra 
aandacht aan het tandenpoetsen. Tijdens het rekencircuit gaan we in groepjes o.a. Snottenbellen 
vegen (zakdoekjes met stippen), Fruit wegen: veel, weinig, evenveel en tellen, De berg op (een 
spel met dobbelsteen). De letterlijn is uitgebreid met de letter B. We leren van Max om kanjers te 
worden…en te zijn. 
 
GROEP 3A 
We kijken terug op een geslaagde meesters- en juffendag! Iedereen had zijn best gedaan om zich 
te verkleden. De kinderen hebben genoten van de voorstelling van Jos Tipker, ze waren onder de 
indruk van z’n goochelkunsten en we waren met z’n allen verbaasd hoe je zo voor de gek kunt 
worden gehouden. In de klas hebben we Bingo gespeeld, gezongen, gedanst en hebben we de 
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polonaise gelopen. We zijn met de groep in de bibliotheek geweest, niet om boeken te halen, 
maar om te leren programmeren met een Bee Bot, een robotje. Erg interessant, met het bijtje kun 
je een route programmeren door bijvoorbeeld een doolhof, over een lettermat of schateiland.  
We zijn deze week gestart met kern 6, het letterfeest komt in zicht! Nog een paar weekjes goed 
oefenen. Verder werken we in de groep over de tandarts en een gezond gebit. Met plak-pilletjes 
hebben we gekeken of we goed kunnen poetsen. We hebben ook alvast geoefend om 2 minuten 
goed te poetsen want op vrijdag 8 maart komt er een mondhygiëniste om ons instructie te geven 
over het schoonhouden van je gebit. 
 
GROEP 3B/4A 
In de voorjaarsvakantie is Demy verhuisd. We wensen Demy veel plezier in zijn nieuwe 
woonplaats en op zijn nieuwe school. Na de voorjaarsvakantie is Joël bij ons in de groep gestart. 
We wensen Joël veel plezier bij ons in de klas. Maandag 11 maart komt Ansgar ook bij ons in de 
groep. Ook Ansgar wensen we veel plezier. We hebben dan 14 leerlingen in groep 3B/4A. 
We zijn vrijdag 1 maart naar de bibliotheek geweest. We hebben hier gewerkt met de Bee Bot, 
een robotbij die de kinderen konden programmeren zodat de robotbij een route kon rijden. Dit 
was erg leuk. De meeste kinderen konden de robotbij al goed programmeren. 
  

                                   
 
Met lezen zijn we gestart in kern 8. We leren het woord ‘bank’. Het is zo mooi om te horen dat de 
meeste kinderen steeds beter gaan lezen. Nu zijn we vooral het goed op tempo lezen aan het 
oefenen.  
Een aantal kinderen heeft hun rapport alweer ingeleverd. Als het rapport nog niet is ingeleverd 
dan deze graag voor 14 maart inleveren. 
 
GROEP 4B 
Op dit moment werken we over het thema ‘het lichaam’. We hebben al geleerd wat veel van onze 
organen doen en waar ze zitten in ons lichaam. De kinderen willen graag meer leren en doen 
enthousiast met de lessen mee. Over een paar weken (21 maart) is het alweer lente en dan zullen 
we gaan leren over alles wat groeit en bloeit. Verder zijn we natuurlijk ook nog druk met onze 
lessen rekenen, lezen, spelling etc. Nogmaals wil ik benadrukken dat het erg belangrijk is om thuis 
met de kinderen te lezen. Het hoeft niet langer dan dagelijks 10 minuten. Het zou een mooi 
rustmomentje kunnen zijn voor het slapen gaan.  
 
GROEP 5A 
We zijn alweer flink aan het werk bijna twee weken na de voorjaarsvakantie. En alhoewel het op 
dit moment natuurlijk nog winter is, 21 maart begint officieel de lente, zijn we wel begonnen met 
een voorjaarswerk op de ramen met bloemen. Het belooft een heus kunstwerkje te worden. Op 5 
februari zijn de leerlingen van groep 5a naar het Soroptimisten Film Festival geweest. Ze hebben 
de film ‘Toen mijn vader een struik werd’ gekeken in de bioscoop en ze waren er heel enthousiast 
over. Verder zijn we gestart met ‘Scoor een Boek!’. Tijdens dit leesstimuleringsproject van de 
bibliotheek worden leerlingen uitgedaagd zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’, te lezen dus. 
Wanneer ze een boek hebben gelezen en daar een kort verslagje over hebben gemaakt, 
ontvangen ze een voetbalsticker die op de klassikale poster geplakt kan worden. Op die manier is 
direct te zien hoeveel boeken de leerlingen al gelezen hebben. De eindstand is nog lang niet 
bekend, maar groep 5a is goed bezig met boeken te scoren! 
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GROEP 5B 
De leerlingen hebben 5 februari mogen genieten van het Soroptimisten Film Festival. Ze hebben 
gekeken naar de film ‘Toen mijn vader een struik werd’ in de bioscoop. Dit vonden ze allemaal erg 
leuk. Wat hadden we een geluk dat een voetballer van FC Groningen, Michael Breij ons op school 
een bezoek bracht. Hij deed de ‘aftrap’ van Scoor een Boek voor onze provincie. In een soort 
persconferentie werd Michael door onze leerlingen geïnterviewd.  
 

 
 
We zijn dus nu druk aan het lezen om de poster vol te krijgen met voetbalstickers. De leerlingen 
hebben al aardig wat boeken gescoord. We hebben ook nog gefeest met de meesters- en 
juffendag. Er was een show van Jos Tipker, de goochelaar. Dat was erg leuk. Na afloop van de 
show hebben we in de klas nog gesmuld van het taartenbuffet. Het was weer een mooie periode.  
 
GROEP 6A  
Op 5 februari zijn we naar het Soroptimisten Film Festival geweest. We hebben hier de film ‘Toen 
mijn vader een struik werd’ gezien. Het was een indrukwekkende film. Woensdag 6 februari was  
de aftrap van ‘Scoor een Boek’. De opening van de hele provincie Groningen gebeurde hier op 
school. Er was een profvoetballer van FC Groningen nl. Michael Breij. De leerlingen mochten een 
vraag stellen. Namens onze klas werd de vraag gesteld: ‘In wat voor auto rijd je?’ De meeste 
dachten minstens een Bugatti, maar nee het is een elektrische Smart. Viel voor sommige toch een 
beetje tegen……Ook hebben we meesters- en juffendag gevierd. Er was een taartenbuffet, waar 
we heerlijk van hebben gesmikkeld. Ook was er een goochelaar op school, die ongelooflijke trucs 
liet zien. Het was een geslaagde dag. 
 
GROEP 6B 
Op 5 februari zijn de leerlingen van groep 6B naar het Soroptimisten Film Festival geweest. Ze 
hebben de film ‘Toen mijn vader een struik werd’ gekeken in de bioscoop en ze waren er heel 
enthousiast over. Woensdag 6 februari was de aftrap van het leesstimuleringsprogramma ‘Scoor 
een Boek’. De Baldakijn was uitgekozen om de provinciale opening te verrichten. Tot grote 
verbazing en vreugde kwam voetballer Michael Breij van FC Groningen hiervoor op school. Tijdens 
een echte ‘persconferentie’ beantwoordde hij allerlei vragen en liet wat voetbaltrucjes zien en 
deelde handtekeningen uit. Kortom, een geweldige start en nu maar LEZEN!  
13 Februari hebben we genoten tijdens de meesters- en juffendag, gesmuld van het taartenbuffet, 
elkaar geschminkt en versteld gestaan tijdens de show van Jos Tipker. Daarna lekker uitgerust 
tijdens het weekje vakantie met prachtig weer en nu weer hard aan het werk en op weg naar de 
lente!  
 
GROEP 6C/7A 
De rapportgesprekken zijn geweest, de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. We zijn nu dus echt 
gestart met het tweede deel van ons schooljaar. De tijd vliegt voorbij. 
Ik had met de kinderen afgesproken dat ze na de voorjaarsvakantie een nieuwe plek mochten 
uitkiezen. Dit is natuurlijk erg leuk, maar brengt ook wat onrust met zich mee. Sommige kinderen 
hebben er weinig moeite mee, anderen moeten er even weer aan worden herinnerd dat we op 
school zijn om te leren en niet alleen voor de gezelligheid.  
Ook hebben we het erover gehad dat, nu de toetsen voorbij zijn, dit echt een soort nieuwe start is. 
Was je trots op je rapport? Ga dan zo door. Waren er dingen die je toch liever wat beter had 
willen hebben? Doe daar dan nu extra je best op. Zo maken we er met elkaar een mooie tweede 
helft van. 
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Groep 7B  
De maand februari zit er al weer op en we gaan dus alweer richting de lente! Aangezien de 
temperaturen deze week ook al zeer aangenaam zijn geweest hebben we er nu ook wel weer 
behoefte aan om de natuur te zien bloeien. Samen met groep 8b willen we graag een moestuin 
gaan aanleggen in de vorm van kweekbakken. Samen gaan we een bouwtekening zoeken/maken 
en hopen we genoeg materiaal te kunnen verzamelen om een duurzame kweekbak te maken. We 
hebben er zin in!  
De maand februari is best wel druk geweest voor groep 7b. Allereerst hadden we natuurlijk op 5 
februari het Soroptimisten Film Festival. We mochten naar Smoky om de film ‘Oorlogsgeheimen’ te 
bekijken. Indrukwekkende film hoor, dat is een ding wat zeker is. Er is nog lang nagepraat over de 
film.  
Ook zijn er op 12 februari wel 9 klasgenoten van juf Daphne aanwezig geweest om een zeer leuk 
sport- en spelcircuit met de leerlingen te doen. Het thema was Olympische Spelen. De kinderen 
hebben zelf vlaggen ontworpen en gemaakt en met verschillende spellen op het plein waren we de 
hele middag zoet. Toppers waren deze jeugdigen, de leerlingen van groep 7b hebben genoten! 
            
 

                
 
 

            
 
 
GROEP 7C/8A 
Het is alweer maart, de voorjaarsvakantie zit er al weer op, de Cito-toetsen zijn inmiddels allemaal 
achter de rug en de rapportgesprekken zijn al weer geweest. Er zijn goede resultaten behaald en 
de kinderen hebben serieus en hard gewerkt. Voor groep 8 was het een extra spannende periode, 
want voor hen stonden de schoolkeuzegesprekken op het programma. Intussen is het aanmelden 
op de scholen voor voortgezet onderwijs begonnen. We zijn met de groep, net als vorig jaar, weer 
naar de bioscoop geweest in het kader van het Soroptimisten Film Festival. De film van dit jaar 
heet ‘Oorlogsgeheimen’ het was een indrukwekkende film over kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog. Volgende week maandagochtend (11 maart) gaan we weer naar de bibliotheek om 
nieuw ‘leesvoer’ te halen. En om nog even bij het lezen te blijven. Ook dit jaar doen we weer mee 
aan ‘Scoor een Boek’. Er is een hele stapel boeken in de klas afgeleverd, voor elk gelezen boek 
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kunnen de kinderen een punt scoren. ‘Scoor een Boek’ sluiten we in april sportief af op het 
voetbalveld van SC Stadskanaal. 
 
GROEP 8B 
De adviesgesprekken zijn achter de rug en de aanmeldformulieren voor de vervolgscholen 
druppelen binnen. Kortom, het laatste stukje van groep 8 is nu aangebroken. Voordat we 
vooruitblikken, even nog een korte terugblik. Ten eerste moesten we (soort van) afscheid nemen 
van Meester Jesper. Soort van, want hij werkt nu op de maandag en dinsdag op school, maar 
staat niet meer bij ons elke dag voor de klas. Op maandagmiddag is hij gelukkig nog van de partij 
om aan de slag te gaan met aardrijkskunde en zelfstandig werken. 5 februari zijn we met de 
gehele school naar het Soroptimisten Film Festival geweest, waarbij de groepen 7 & 8 de film 
‘Oorlogsgeheimen’ hebben gekeken in Smoky. De leerlingen vonden dit een goede film! Ook is er 
gestart met ‘Scoor een Boek’, waarin we de opdracht krijgen om als klas zoveel mogelijk te scoren, 
door middel van boeken lezen. Elk boek is een doelpunt waard. 
Er is nog meesters- en juffendag geweest, waarin het taartenbuffet heerlijk was.  
De politie is op bezoek geweest om uitleg te geven over Sexting.  
Daarna hadden de leerlingen een weekje rust. Nu is iedereen weer opgeladen, iedereen weet 
zijn/haar advies. We gaan weer volop aan de slag met de reguliere vakken (rekenen, lezen, 
geschiedenis, enz.), maar er staan ook nog leuke dingen op het programma zoals: 
verkeersexamen, Koningsspelen, Fancy Fair, Geert Teis, Lego League en natuurlijk schoolkamp! 
Op naar nog een leerzaam en productief half jaar!  
 
GROEP 8C 
Even voorstellen; 
Hallo allemaal, via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen. Ik ben Anita Nieboer en sinds 
4 februari werkzaam op de Baldakijn. De afgelopen 11 jaar heb ik gewerkt in het basisonderwijs in 
de gemeente Stadskanaal. Daar heb ik voornamelijk de bovenbouw lesgegeven en de laatste 3 
schooljaren groep 3/4. Voor die tijd heb ik ook al gewerkt op de Baldakijn. Ik ben dus na een 
lange tijd weer terug op school. 
Ik werk op de maandag en dinsdag in groep 8C en de woensdag in groep 7B. Het is voor mij 
allemaal wel wat wennen. Dit geldt natuurlijk ook voor de leerlingen, middenin een schooljaar 
wennen aan een nieuwe juf. Ik heb er vertrouwen in dat dit goed gaat komen en ik heb er in ieder 
geval heel veel zin in. 
 
Met vriendelijke groet, Anita Nieboer 
 
 
De eindgesprekken voor het vervolgonderwijs zijn geweest. Nu gaan we druk bezig met de 
aanmelding naar de verschillende vervolgscholen. Ook wij zijn 5 februari naar het  Soroptimisten 
Film Festival geweest en hebben we de film Oorlogsgeheimen gezien. De film heeft veel indruk 
gemaakt. Verder zijn we fanatiek aan het lezen voor Scoor een Boek. We hebben al een heleboel 
stickers kunnen opplakken.  
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