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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 7, 11 april 2019 
 
Beste lezer, 
Dit is de 7e 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 
18 april High Tea (alle groepen) 
19 april Goede Vrijdag (alle leerlingen zijn vrij) 
22 april Tweede Paasdag (alle leerlingen zijn vrij) 
26 april Koningsspelen 
  9 mei Nieuwsbrief 
15 mei Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
17 mei Groepen B, 3 en 4 vrij 
24 mei Fancy Fair 
 
LET OP!!!  Vrije dagen voor de komende periode: 

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

Pinkstervakantie:       Start donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) t/m 10 juni 2019          
(Tweede Pinksterdag).  De leerlingen komen dinsdag 11 juni 

weer op school.  

 
 
KONINGSSPELEN 
27 April a.s. is het weer Koningsdag. Al jaren doet De Baldakijn mee aan de Koningsspelen. 
Dit jaar zijn de landelijke spelen op 12 april, wij hadden echter deze dag al bij de start van het 
schooljaar op 26 april gepland. We hebben medewerking gekregen van de Jumbo zodat we het 
Koningsontbijt op 25 april kunnen ophalen, dus daarmee starten we de dag. 
Na het ontbijt gaan we naar buiten voor een gezamenlijke opening mét lied. 
Om 10.30 uur beginnen we met de spelletjes: natuurlijk spelletjes met een koninklijk tintje zoals: 
Troondragers, koninklijke wintersport, troonafstand, prinsjes en prinsesjes enz. enz. 
Het zou fantastisch zijn dat de leerlingen zoveel mogelijk in het oranje naar school komen. 

                                   
RAPPORTEN 
Nog niet alle rapporten zijn terug op school. Wanneer dat nog niet is gebeurd, dan graag zo 
spoedig mogelijk meegeven!!! 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A   
In onze groep wordt gewerkt over kippen. Er hoort een prachtig prentenboek bij:  
‘Kom uit het ei kleintje’. Moeder Kip weet niet hoe ze een ei moet uitbroeden. Uiteindelijk komt het 
kuikentje gelukkig wel uit het ei. We hebben kippen geplakt, gevouwen en geverfd.  
Ook zingen we het liedje: ‘Boer wat zeg je van mijn kippen’. 
 

                  
  

 
 
 
Groep B  
We hebben het thema vervoer/verkeer afgesloten. De kinderen waren enthousiast bezig met het 
maken van een eigen garage, ze wilden de volgende dag allemaal de garage nog mooier maken!!!! 
Wat een rode wangen….. Een (zelf) bestuurde auto, maar ook een KLM-vliegtuig en een raceauto 
op de weg, zijn meegegaan naar huis.  
De spelletjes van het rekencircuit pasten allemaal bij het thema.  
Bijvoorbeeld:  
* een rad (van fortuin); 
We draaien aan het rad, welk cijfer wijst het pijltje aan? …zet je auto op de goede plek op de 
cijferstrook (parkeerplekken); 
 

 
 
 
*een spel in het speellokaal; 
* een spel met dobbelstenen waarbij ieder kind een garage heeft en er auto’s (kaartjes) op 
   de garage worden gelegd en nog meer.  
Rekenen door te doen! Het rekencircuit doen we elke dag, behalve op vrijdag….  
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Vorige week vrijdag namen we afscheid van onze stage juf Rebekka. Ze kreeg van de kinderen 
o.a. een mooie zelfgemaakte slinger om straks in de babykamer te hangen.  
We wensen haar een fijne verwachtingsvolle tijd.  
Afscheid van een juf en een vriendje erbij. Luciano Groenhof heeft zijn stoeltje van groep A 
meegenomen en is bij ons gekomen. Hartelijk welkom Luciano.  
Groep B telt 14 leerlingen, 12 jongens en 2 meisjes.  
En het thema is nu: ‘De kip en het ei’. Dat belooft een ‘lekker’ thema te worden.                                       
 
GROEP 3A 
In de groep werken we over het thema ‘jonge dieren.’ Er wordt over jonge dieren geknutseld, 
gewerkt en gespeeld. Hoe leuk is het dat in alle hoeken boerderijdieren te vinden zijn waarmee je 
kunt spelen en waarvoor je hokken kunt bouwen. Een erg geslaagd thema. Er is nieuw materiaal 
in de klas: Hubelino. We kunnen nu knikkerbanen maken met een soort duplo. Samen bouwen en 
zorgen dat de knikker naar beneden rolt zonder de baan te verlaten, best ingewikkeld. 

Er slaapt ook een vreemde vogel genaamd Waku Waku in onze klas, hij kan alleen de ‘10’ en ‘5’ 
zeggen. De kinderen mogen zelf sommen bedenken waarvan de uitkomst één van deze getallen is. 
Als het antwoord goed is ‘krast’ Waku Waku het getal door de klas. De kinderen vinden dit 
geweldig en zijn zeer betrokken bij de rekenles.                                                            

                      

Ook zijn we gestart met het maken van verhaaltjessommen.    
We hebben het woordje ‘ei’ geleerd. Als je over het woord ‘ei’ werkt, mag er ook iets met ‘ei’ 
gemaakt worden. Een plakje gekookt ei op een toastje en een heerlijk gebakken ei op een bolletje. 
Wat een verwennerij. 

Gisteren hebben we in groep 3 het letterfeest gevierd, omdat alle kinderen in de groep 3 nu alle 
letters kennen! Na het eten van lettersoep, hebben we spelletjes met letters in de klas gedaan. 
Het diploma werd uitgereikt door meester Henk. Wat zijn de kinderen trots op zichzelf en hun 
leesprestatie.  

GROEP 3B/4A 
Het is weer lente! Met af en toe al dagen met heerlijk weer, de kinderen spelen dan met extra veel 
plezier buiten. Er is ook nieuw buitenspeelgoed gekocht waar de kinderen volop mee spelen. 
Joël heeft een paar weken bij ons in de klas gezeten. Inmiddels is Joël verhuisd naar Friesland, 
waar we hem ook veel plezier wensen.  
Met lezen gaan we deze week kern 8 afronden. Met rekenen zijn we bezig met de getallen tot 50. 
Het is leuk en goed om af en toe de cijfers thuis te oefenen. Schrijf bijvoorbeeld het getal 27 op en 
laat je kind dit lezen. In onze groep zijn alle rapporten inmiddels ingeleverd. Dank! 
 
GROEP 4B 
Wat hebben we alweer een aantal mooie lentedagen gehad. De kinderen genieten tijdens de 
pauzes nog meer van het buiten spelen. Als de zon schijnt, dan lekker spelen zonder jas aan.  
Er is ook prachtig nieuw speelgoed aangeschaft voor o.a. de zandbak.  
Verder beginnen er alweer knoppen in de bomen te komen. Ook in de klas groeit en bloeit van 
alles. We werken namelijk over het thema ‘zaaien’ in de klas. We hebben al verschillende bonen 
bekeken en op dit moment hebben we bruine bonen die ontkiemen. Over een tijdje krijgen de 
kinderen hun eigen bonen met wortels mee om thuis verder te laten groeien. 
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GROEP 5A 

De lente is dan toch eindelijk gekomen. Ook in groep 5a is dit nu duidelijk zichtbaar. We hebben 
ook een prachtige Paas-tak in de groep, met o.a. zelfgekleurde versieringen van de leerlingen. Het 
was vorige week ook tijd om de tussenstand op te nemen van ‘Scoor een Boek’. Een mevrouw van 
de bibliotheek kwam langs om te kijken hoe goed we ermee bezig waren. We hadden 89 boeken 
gelezen. Inmiddels zijn het alweer flink meer. Leuk om te zien hoe de leerlingen hiermee bezig 
zijn! 
Op maandag 1 april was de schoolfotograaf op school en zijn alle leerlingen individueel en zijn we 
met de hele groep op de foto gekomen. We hadden dit jaar een nieuwe schoolfotograaf en 
hebben al gezien dat de foto’s mooi zijn geworden. Hopelijk denkt u daar net zo over! 
Volgende week donderdag hopen we op een gezellige High Tea met z’n allen. De leerlingen mogen 
dan ook zelf lekkernijen voorbereiden. Wij doen hiervoor zelf de inkopen. 
 

                                   
 
GROEP 5B 
Fijn dat het mooie weer er weer aankomt. De kinderen kunnen weer heerlijk genieten van het 
buiten spelen. In de klas hebben we een tussenstand gehad van ‘Scoor een Boek’. De mevrouw 
van de bibliotheek kwam even de tussenstand opnemen en uitleggen hoe je thuis ook bezig kunt 
met ‘Scoor een Boek’. De tussenstand van onze groep was 88 boeken, maar inmiddels zitten we al 
boven de 100. Het gaat dus super. We hebben ook even gekeken naar de koeiendans van 2019. 
De kinderen hebben daarom ook even een mooie koe getekend met wasco. Ze zijn erg mooi 
geworden. Binnenkort gaan we bezig met Onderwijs Actief. Dit keer gaat het over techniek. Ze 
kunnen dan weer uit verschillende uitdagende werkplaatsen kiezen. Denkt u er even aan dat de 
rapporten moeten worden ingeleverd?  
 
GROEP 6A  
In de vorige nieuwsbrief stond dat we meedoen met ‘Scoor een Boek’. We hebben al veel boeken 
gelezen. Net zoals tijdens een voetbalwedstrijd was hier ook een rustmoment. Hierbij kwamen de 
biebmedewerkers langs om te kijken hoeveel er gelezen wordt. Nou in onze groep zijn we goed 
bezig…Ga zo door!! 
We zijn natuurlijk ook op de foto gekomen. Die kunt u dan bestellen via de website van de 
fotograaf. Ze zijn allemaal erg leuk geworden. 
We zijn in de klas ook bezig met de Tweede Wereldoorlog. Dit vinden ze reuze interessant. 
Binnenkort hebben we Pasen. Met de groep gaan we dan lekker een High Tea doen. En we gaan 
alles zelf maken. We zullen vast en zeker smullen! 
 
GROEP 6B  
27 maart hebben we het rustmoment gehad van ‘Scoor een Boek’ en wat hebben we al vreselijk 
veel stickers verzameld, we gaan nog even door met dit leesstimuleringsprogramma. 
Op donderdag 16 mei is de sportieve afsluiting op het sportpark van SC Stadskanaal. 
De schoolfotograaf is geweest en we zijn heel erg benieuwd naar het resultaat. Aan het weer heeft 
het in ieder geval niet gelegen want het was een prima dag voor buitenfoto’s. 
Naast het schoolfruit waar we met de hele school van genieten hebben de groepen 5 en 6 ook 
meegedaan aan ‘Ik Eet Het Beter’, eveneens over gezond en bewust eten. 
Dit keer ging het over de verschillende smaken: zuur, zoet, zout en bitter.  
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Alles ging over de tong, hele lekkere maar ook minder lekkere dingen en combinaties daarvan, 
zoals bijvoorbeeld een plakje banaan met witlof en citroensap. Volgend jaar doen we beslist weer 
mee. 

                                        
 
Omdat juf Detty op maandagmiddag tijd heeft voor andere schoolse taken staat sinds kort 
meester Jakob voor de groep en vanaf 1 april hebben we op de vrijdag ook een nieuwe stage juf; 
juf Judith. Zij blijft tot aan de zomervakantie en we wensen haar veel plezier bij ons in de groep.                              
 
GROEP 6C/7A 
Het weer gaat geleidelijk de goede kant op, de lente begint nu echt op lente te lijken. Tijd dat bij 
ons de pinguïns weer van het raam gaan en er weer nieuwe knutsels gemaakt gaan worden. In de 
afgelopen tijd hebben we in ieder geval geknutseld met Lego. Vanuit school doen we namelijk mee 
met de Lego League. Het doel hiervan is om kinderen te leren programmeren. De kinderen kunnen 
een WeDo 2.0 (robot van Lego) maken en deze vervolgens allerlei trucjes laten doen. Ook doen 
we woensdag 17 april mee met schoolvoetbal, enkele kinderen uit onze groep zitten in het team. 
Hier hebben we erg veel zin in. 
Wat betreft het leren, we hebben weer een toets Engels achter de rug, deze is voor de meeste 
kinderen heel goed gemaakt. That’s very nice. 
Op naar mei! 
 
Groep 7B 
Het zonnetje laat zich al weer lekker van zijn beste kant zien. We hebben het eraan toe hoor om 
heerlijk zonder jas naar buiten te kunnen! Hopelijk zet dit mooie weer zo door. In de klas zijn we 
al weer druk aan het knutselen over de lente en zijn er een aantal leerlingen actief bezig geweest 
met het bouwen voor de First Future League. Dit jaar doen we voor het eerst mee aan deze 
wedstrijd waarbij de leerlingen missies moeten bouwen met lego en waarbij ze een heuse robot 
moeten leren programmeren (Mission Moon). Heel spannend natuurlijk, maar we gaan ons best 
doen en houden u op de hoogte! 
Met aardrijkskunde zijn we aan het werk over Noord-Europa, ook de topografie komt hierbij aan 
bod. Werken met de nieuwe atlassen vonden de kinderen wel heel erg leuk. Door zelf de plaatsen 
en landen op te zoeken werden ze al enthousiast en leren ze al veel meer over de wereld. We zijn 
ontzettend blij met onze nieuwe methode voor de zaakvakken. 
 
GROEP 7C/8A 
Natuurlijk zijn we de afgelopen periode weer hard aan het werk geweest met de verschillende 
vakken. Afgelopen maandag zijn we weer naar de bieb geweest om nieuwe boeken te halen en we 
doen mee aan ‘Scoor een Boek’. De kinderen lezen daarbij boeken en voor elk gelezen boek 
mogen ze een sticker plakken. We zijn net over de helft en groep 7C/8A heeft al 65 boeken 
gelezen. Super!!!                                                               
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Als afsluiting van dit project gaan we sport en spel doen op het veld van SC Stadskanaal, hierover 
wordt u nog verder geïnformeerd. 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van groep 8 het theoretische deel van hun 
verkeersexamen gemaakt, aanstaande donderdag gaan ze hun praktijkdeel doen. We duimen voor 
jullie en we wensen jullie heel veel succes. 
 
GROEP 8B 
De leerlingen zijn allemaal aangemeld voor het vervolgonderwijs. We zijn onderweg in de laatste 
maanden van de leerlingen hun schoolcarrière op SBO De Baldakijn. Een drukke periode, waarin er 
een wisseling van de wacht is. Elke woensdag staat namelijk juf Anita voor de groep tot aan de 
zomervakantie, zodat ik op het provinciehuis mag rondlopen vanwege de Provinciale Staten. 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik gewoon op school aanwezig en via de mail ben ik 
snel bereikbaar. Na deze huishoudelijke mededeling de organisatie van de afgelopen weken. We 
zijn namelijk begonnen met de ‘First Future League’. Hierin gaan een aantal leerlingen in twee 
teams programmeren met lego op de ‘Maarsdreef’ en meedoen aan een wedstrijd.  

           
De overige leerlingen gaan op school ook extra met programmeren en lego aan de slag. Daarnaast 
hebben we deze week de examens van verkeer afgerond, theorie en praktijk. Als het goed is heeft 

uw zoon/dochter zijn/haar diploma aan u laten zien (zo niet, kijk even in de tas 😉). Aankomende 

week is het voetbaltoernooi, waar een aantal van onze leerlingen aan meedoen. En we gaan de 
leerlingen verder voorbereiden voor de middelbare school, d.m.v. lessen over deze overgang. 
Kortom, genoeg om te doen en we gaan weer aan de slag! 
 
GROEP 8C 
De afgelopen periode is er hard gewerkt door de leerlingen. We zijn onder andere druk in de klas 
aan het lezen omdat we meedoen aan ‘Scoor een Boek’. Er zijn al heel wat stickers op de poster 
geplakt. 
Ook zijn we met elkaar op de schoolfoto geweest. Inmiddels hebben de leerlingen allemaal een 
kaart meegekregen met hierop inloggegevens zodat er foto’s besteld kunnen worden. 
Verder hebben de leerlingen vorige week donderdag het theoretische gedeelte gedaan voor het 
fietsexamen. Deze week hebben we op dinsdag samen met de leerlingen de route gefietst en 
hebben we in de klas besproken waar ze goed om moeten denken.  
Komende donderdag gaan de leerlingen dan hun praktijkexamen doen en fietsen ze zelfstandig de 
route. Wij wensen alle leerlingen veel succes! 
De groepen 8 doen mee met de First Future League (lego). Robots programmeren en maanmissies 
volbrengen. De Kick-off is donderdag 11 april op de ‘Maarsdreef’. We gaan met twee teams, van 6 
leerlingen. Zij krijgen daar workshops: missiebespreking en programmeren voor beginners. Na de 
Kick-off gaan we aan de slag op school.  
 

Vrolijk Pasen 
 

 


