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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 8, 9 mei 2019 
 

Beste lezer, 
Dit is de achtste 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 mei Studiedag SBO De Baldakijn (leerlingen vrij) 
16 mei Afsluiting ‘Scoor een Boek’ 
17 mei Groep B, 3 en 4 vrij 
24 mei Fancy Fair 
14 juni  Volgende nieuwsbrief 
21 juni Groep B, 3 en 4 vrij 
 
LET OP!!!  Vrije dagen voor de komende periode: 

Hemelvaartsdag en Pinkstervakantie:  
Start donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni.  
De leerlingen komen dus dinsdag 11 juni weer naar school.  

 
PARKEREN UITVAARTCENTRUM 

Klachten over het gebruik van de parkeerplaats van het uitvaartcentrum. 

Aan het begin van de Vlaanderenlaan bevindt zich het uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum 
beschikt over een eigen parkeergelegenheid. Een bord bij de ingang geeft dit aan. 
Het blijkt dat deze parkeerplaats ook regelmatig wordt gebruikt door onbevoegden; wellicht 
medewerkers, bezoekers, ouders, enz. van KDC Dol-Fijn, van ZMLK De Meidoornschool of van SBO 
De Baldakijn.  
Het bestuur van de uitvaartvereniging heeft haar klachten hieromtrent geuit. Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met alle partijen in een constructieve sfeer. 
Uitgangspunt is:  
Het parkeerterrein van het uitvaartcentrum is alleen bestemd voor de bezoekers van het 
uitvaartcentrum. Dus niet voor anderen! 
Wij willen iedereen dringend verzoeken om geen gebruik te maken van het parkeerterrein van het 
uitvaartcentrum. Er zullen de komende weken controles plaats vinden. We hopen niet dat het 
nodig is om andere formelere stappen te moeten zetten. We rekenen op uw medewerking en 
respect als het gaat om het uitvaartcentrum. 
 
SCHOOLPLEIN 
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 nagedacht over hoe hun ideale 
schoolplein eruit zou zien. Van iedere klas mocht er een vertegenwoordiger met juf Rianne om 
tafel om over hun plannen te praten. De kinderen gaven aan dat ze graag een groener plein 
zouden willen en of het voetbalveld een pannakooi kon worden. De plannen zijn voorgelegd aan 
meester Henk. Hij was enthousiast over het plan en de volgende stap is nu om te kijken wat de 
kosten hiervan zullen zijn. We hopen dat het allemaal binnen het budget van de Fancy Fair  
past.  
 
 

http://www.debaldakijn.nl/
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KONINGSSPELEN 
Onze school was in tegenstelling tot de andere scholen op 26 april oranje gekleurd. Op deze 
laatste vrijdag voor de meivakantie hebben we namelijk samen de Koningsspelen gevierd. 
Samen zijn we gestart met een heerlijk Koningsontbijt, elke klas had lekkere broodjes klaarstaan, 
een kopje thee of melk erbij en natuurlijk ontbrak er ook het fruit niet bij het ontbijt. 
Met goed gevulde magen konden we om 10 uur samen het startsein geven aan de Koningsspelen. 
Het was gelukkig op dat moment even droog zodat we samen op het plein de Pasapas konden 
dansen. En omdat het zo gezellig klonk hebben we hem niet 1 keer, maar zelfs 2 keer gedanst! 
Om half 11 zijn we uiteindelijk gestart met de spelletjes. De leerkrachten konden zich volledig 
concentreren op de spelletjes samen met een leerling van groep 8. De groepen 7 hadden dit jaar 
voor het eerst de taak de jongere kinderen te begeleiden. Wat hebben ze het allemaal goed 
gedaan zeg! Onze complimenten gaan uit naar de leerlingen van de groepen 7 en 8 omdat ze 
zoveel verantwoordelijkheid hebben getoond. Natuurlijk zijn we trots op alle leerlingen die zo goed 
mee hebben gedaan aan de spelletjes, maar een extra waardering voor de groepen 7 en 8 vinden 
we wel op zijn plaats. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op deze manier de dag organiseren, 
we hebben er nu al weer zin in! 
 

FANCY FAIR 
Op vrijdag 24 mei staat de jaarlijkse Fancy Fair gepland, we geven het dit jaar een zomers tintje. 
De Fancy Fair zal starten om 17.00 uur tot 19.30 uur. Rondom de school zullen verschillende 
zomerse spelletjes te vinden zijn, voor jong en oud. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht; 
een broodje hamburger, lekkere poffertjes of een suikerspin. Natuurlijk zal er ook een kraampje 
zijn met koffie, thee en fris. Op het feest zullen verschillende talenten van de school, een optreden 
verzorgen. Lucky Joe zal aanwezig zijn om het feest op te leuken met muziek. De leerkrachten en 
de ouderraad hopen dat we iedereen kunnen verwelkomen op het feest. Tot dan!!! 
 
SPORTDAG 
Dinsdag 18 juni wordt de jaarlijkse sportdag gehouden.  
De kinderen van groep A-B hebben een sportieve dag op school. Hier gaan ze allemaal leuke 
spelletjes doen.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben hetzelfde programma als voorgaande jaren. Ze mogen op 
de atletiekbaan onderdelen voor hun diploma doen. Op het hockeyveld en in het Pagecentrum 
gaan zij leuke clinics volgen. Wat deze clinics worden is nog een verrassing. Het belooft in ieder 
geval een sportieve dag te worden. 
 

                                                       
 
 
ONDERWIJS ACTIEF 
Onderwijs Actief start dit jaar op donderdag 9 mei 2019. 
Het thema is deze keer ‘techniek’. 
Als opening hebben we een voorstelling gezien van ‘Buurman en Buurman’.  
Hierbij konden we ook zien hoe het NIET moet.  
Wij gaan nu proberen wel de juiste manier te vinden om allerlei technische werkjes te kunnen 
maken.  
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FUTURE LEAGUE 

Geschreven door Jelte Noordink. 

De Future League is een wedstrijd voor scholen in de gehele gemeente Stadskanaal. 

Er doen 16 scholen aan mee waarvan er 6 voor uitleg over de missies van de Future League op de 
Maarsdreef zijn geweest.  
 
Missie 
Voorbeeld van een Missie:  
Missie 1: Ruimtereis  
Ongelooflijke technische realisaties zoals ruimtereizen komen stapsgewijs tot stand. En veel 
grootse, progressieve subdoelen moeten worden gehaald voordat we überhaupt voor altijd de 
aarde kunnen verlaten en dit ook nog eens kunnen navertellen! 
 
Finale 
29 mei 2019 is de finale bij het gemeentehuis. Daar komen nog 15 andere scholen. 

Groeten, Jelte Noordink 8b. 

SCOOR EEN BOEK 
Afsluiting ‘Scoor een Boek’ voor de groepen 5 t/m 8 
De sportieve afsluiting van ‘Scoor een Boek’ is donderdag 16 mei op het sportpark van SC 
Stadskanaal.  
 
Het adres is Sportparklaan 1, 9502 CW Stadskanaal. 
13.15 uur: Aankomst op het sportveld, 
14.20 uur: Einde van het programma. 
 
BELANGRIJK 
· Ouders zijn zeer welkom! We vinden het erg leuk als ouders meehelpen bij de spellen.  
  Bijvoorbeeld als puntentellers naast onze spelbegeleiders. 
· Ook bij regen gaat de activiteit door, zorg dan ook voor regenkleding. 
· Kledingadvies voor de kinderen: 
  o Sportkleding of makkelijk zittende kleding. 
  o Voetbalschoenen mogen, maar zijn niet verplicht. 
· Geef de kinderen zelf extra drinken mee. 
 
We gaan onder andere Gaten Schieten: 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A  
De afgelopen week waren er 3 jarigen in onze groep. Wat een feest!!  We maken er altijd een 
gezellige dag van. 
De verjaardagstaart komt op tafel, we tellen de kaarsjes, we zingen liedjes en we smullen van de 
traktatie. 
De Moederdag cadeaus zijn prachtig geworden.  Alle moeders moeten nog even tot zondag 
wachten want we hebben afgesproken dat de kleuters een goede verstopplek regelen. Onderwijs 
Actief is donderdag gestart. Alle kleuters hebben een werkplaats gekozen waar ze 2x gaan werken. 
Het thema is techniek en dat spreekt enorm aan. 
 
Groep B  
De verjaardag van de Koning hebben we gevierd op 26 april. In groep B was de kleur…oranje!  
De foto’s op de website laten zien dat het een geslaagde dag was. Daarna een week vrij (vrijheid). 
Maandag 6 mei nog even samen gepraat over de vakantieweek en in het kringgesprek kwam ook 
het woord ‘Bevrijdingsdag’ naar voren door een leerling! Nou, fijn dat we samen elke dag van de 
vrijheid kunnen genieten. 
Ons thema: Cijferwinkeltje.  
We ontdekken samen overal cijfers, geld, de klok, een centimeterband enz. Allemaal nieuwe 
spelletjes tijdens het rekencircuit. Ook het turven (4 streepjes en 1 schuin erdoor is 5) komt aan 
bod. Zo leer je ook handig en snel tellen. 

 

De eerste dag (maandag) was er ’s middags een voorstelling van Buurman (meester Peter) en 
Buurman (meester Jakob) in het speellokaal. Nou, die moesten nog heel veel leren over techniek. 
Het zogenaamde opwarmertje voor Onderwijs Actief. Ieder kind mag 2 werkplaatsen kiezen en 
donderdag wordt er gestart. 
En voor de moeders…..een spannende week (maar voor de kinderen natuurlijk ook).  
                                                                             

GROEP 3A 
Voor Pasen hebben wij samen een High Tea verzorgd met de groepen A, B en de schildpadjes. 
In de groep zijn verschillende lekkernijen gemaakt zoals poffertjes op een spies met fruit, wraps 
gevuld met kruidenkaas en knakworstje in bladerdeeg. We hadden allemaal een porseleinen kopje 
met schotel. Het lopend buffet was opgesteld in de gang, er was heel veel lekkers te kiezen. Het 
was beregezellig om samen met de kinderen hapjes voor te bereiden en te genieten van het 
lekkers onder het genot van een kopje thee. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde 
activiteit. 
Op 26 april hebben we de verjaardag van Koning Willem Alexander gevierd met alle kinderen van 
de school, ook dit was een geslaagde dag. De kinderen van groep 3a kwamen allemaal in oranje 
kostuum op school. 
Samen de Pasapas dansen, het lied van kinderen voor kinderen speciaal geschreven voor 
Koningsdag.  
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Genieten van een ontbijtje en de verschillende koninklijke spelletjes in de school. In de middag 
hadden we tijd voor andere activiteiten, daarom zijn we stiekem al gestart met het Moederdag 
cadeautje. Wat het is blijft tot zondag 12 mei een verrassing. 
In de klas werken we over het thema ‘de speeltuin’ wat passend is bij het thema van Onderwijs 
Actief. We hebben een voorstelling gezien van ‘Buurman en Buurman’ over het bouwen en spelen 
met verschillende materialen, natuurlijk konden deze twee mannen er niks van. Alle kinderen 
hebben 2 werkplaatsen gekozen, de eerste les heeft al plaatsgevonden met zeer betrokken 
leerlingen en mooie technische bouwwerken. In groep 3a zijn we aan de slag gegaan met het 
bouwen van knikkerbanen.   
 
GROEP  3B/4A 
Na de vakantie, die volgens de verhalen van de kinderen voor iedereen goed verlopen is, hebben 
we maandagmiddag gekeken naar een mini toneelstukje van ‘Buurman en Buurman’. Die werden 
gespeeld door meester Peter en meester Jakob. Dit had te maken met Onderwijs Actief waar we 
deze week mee zijn gestart. Het onderwerp is dit keer Techniek’. De kinderen hebben twee 
werkplaatsen uitgekozen die hun het meeste aanspreekt. Ze konden kiezen uit bijvoorbeeld: een 
racebaan maken, experimenteren met kleuren, een knikkerbaan bouwen, spaghetti challenge.  De 
kinderen kunnen er donderdagmiddag vast thuis meer over vertellen. 
Julian is gestart op de Meidoornschool. We wensen hem daar heel veel plezier!  
Met rekenen zijn we bezig met de getallenlijn tot en met 50 en met de helft. Bijvoorbeeld wat is de 
helft van 6? Met lezen zijn we vooral bezig met het goed op tempo leren lezen. De kinderen 
krijgen ook af en toe een leesblad mee naar huis om te oefenen of om te laten horen hoe goed ze 
dit al kunnen lezen. 
 
GROEP 4B 
Onze groep had heerlijke hapjes gemaakt voor de Paas High Tea. De kinderen hebben alles zelf 
gemaakt. We hadden kaasbroodjes en kaneelbroodjes uit de oven. Sandwiches met roomkaas en 
komkommer, maar ook sandwiches met roomkaas en jam. Daarnaast heerlijke rolletjes van 
meloen met ham. Het was een feestje. Nu zijn we druk bezig met een mooi cadeau voor de 
moeders, want het is bijna moederdag. Wat het is, is nog een verrassing…….. 
                    
GROEP 5A 
Na een weekje meivakantie zijn we weer lekker bezig in groep 5a. De meeste leerlingen zaten vol 
verhalen die ze even kwijt wilden in de vertelkring. De vrijdag voor de vakantie hebben we nog de 
Koningsspelen gehouden op school, het was een geslaagde ochtend met allereerst een Koninklijk 
ontbijt en nadat iedereen genoeg energie had opgedaan konden ze meedoen aan allerlei spelletjes 
en activiteiten. Het weer was helaas niet zo denderend dat alles buiten kon plaatsvinden, maar de 
openingsdans en enkele spellen gelukkig wel. Foto’s hiervan zijn op de website te zien. Deze week 
zijn we begonnen met Onderwijs Actief. Afgelopen maandag was hiervan de opening verzorgd 
door meester Peter en meester Jakob. Als ‘Buurman en Buurman’ vertelden ze wat de leerlingen 
allemaal kunnen doen tijdens deze ronde van Onderwijs Actief, die deze keer trouwens over 
techniek gaat.  
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‘Scoor een Boek’ is bijna afgelopen. Donderdag 16 mei is ’s middags de sportieve afsluiting van dit 
leesstimuleringsproject op het sportveld. Dan wordt ook bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn 
gelezen. 
 
GROEP 5B 
Voor de vakantie hadden we gezellige activiteiten. We hadden eerst een gezellige High Tea, waar 
we zelf hapjes voor hadden gemaakt met chocolade. Iedereen had heel erg zijn best gedaan. De 
vrijdag voor de vakantie waren de Koningsspelen. In de ochtend hebben we met elkaar aan een 
grote vierkante tafel ontbeten. Alle kinderen hebben zelf de lekkerste creaties met boterhammen 
gemaakt. Kaas met jam of komkommer en rijstwafels met van alles er op. Daarna gingen we in 
groepjes naar de diverse spellen. Helaas was het binnen, maar dat mocht de pret niet drukken. 
 

                   
 
GROEP 6A 
We hebben op 18 april heerlijk genoten van een High Tea. We hebben samen met de leerlingen 
van groep 6b en groep 6c/7a in de ochtend hapjes gemaakt. 
In onze groep hebben we onder andere 60 gevulde eieren gemaakt en we hebben ook 
pannenkoeken met chocopasta gemaakt. In groep 6b hebben ze o.a. roerei gemaakt.  
In groep 6c/7a hebben ze onder andere arretjescake gemaakt. In de middag konden de leerlingen 
allerlei hapjes pakken en heerlijk genieten van een kopje thee. Het was zeer gezellig. 
 
We hebben het in de groep ook veel over de Tweede Wereldoorlog gehad. Ze vonden dat erg 
interessant. 
 
Op 26 april hebben we Koningsdag gevierd. We hebben in de ochtend heerlijk ontbeten. Daarna 
hebben we met de hele school gedanst op Kinderen voor Kinderen. In de middag konden de 
leerlingen allerlei spelletjes spelen, zoals: troondragers, koninklijke wintersport, paparazzi, lakeien, 
bodyguards, Willem Alexander op ski’s. Elke ronde duurde tien minuten en dan gingen ze door 
naar het volgende spel. In totaal waren er 20 spelletjes. Het was niet mogelijk om alle spellen te 
spelen In onze groep vonden ze het allemaal erg leuk. Als afsluiting hebben we een leuke film 
gekeken. Daarna hadden we allemaal een heerlijke en welverdiende week vakantie. 
 
GROEP 6B 
Op 18 april hebben we genoten van een High Tea in het kader van Pasen. Samen met de groepen 
6A en 6C/7A hebben we de lekkerste hapjes gemaakt en opgesnoept. Zo waren er natuurlijk 
gevulde eitjes, poffertjes-spiesjes, knakworstjes, sandwiches, soesjes en nog veel meer. Hierna 
hebben we genoten van een lang paasweekend met het mooiste weer wat je je maar kunt 
wensen. 
Op 26 april hebben we, in tegenstelling tot de rest van Nederland, op De Baldakijn de 
Koningsspelen gehouden. Er waren meer dan 20 spelletjes en we hebben genoten. Jammer dat 
het vanwege het weer binnen moest. ’s Middags zijn we bezig geweest met het 
Moederdagcadeautje, ook dat moet natuurlijk klaar. We hebben afscheid genomen van 
klasgenootje Lester, vanaf 6 mei gaat hij naar De Meidoornschool, we wensen hem daar heel veel 
succes en plezier. Volgende week donderdag (16 mei) is de afsluiting van het 
leesstimuleringsprogramma ‘Scoor een Boek’, meer informatie hierover vindt u hierboven in deze 
nieuwsbrief. 
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GROEP 6C/7A 
De afgelopen weken waren drukke weken. Goede Vrijdag, Pasen, de Koningsspelen en natuurlijk 
het Koningsontbijt. Maar ook genoten we natuurlijk allemaal een klein beetje van Ajax in de 
Champions League. Voor de voetballiefhebbers onder ons is dat verhaal helaas ten einde. Nu we 
het toch over voetbal hebben? Ons schoolvoetbalteam heeft voor de vakantie meegedaan aan een 
toernooi op de sportvelden van SJS. Zij deden het iets beter dan Ajax, ze hebben namelijk wel de 
finale gehaald. Na een spannende wedstrijd die onbeslist was, werden we jammer genoeg 
verslagen met penalty’s. Toch mochten we een mooie beker in ontvangst nemen, we zijn 
supertrots op wat we hebben bereikt. 
               

                                                

Na al die drukte waren we wel toe aan vakantie. Maar nu gaan we beginnen met de laatste loodjes 
van dit schooljaar. Wens ons maar succes. 

Groep 7B 
Dat was weer een fijn weekje vakantie……Hopelijk is iedereen goed uitgerust en kunnen we 
beginnen aan de eindspurt richting de zomervakantie. We hebben leuke Koningsspelen achter de 
rug waarbij er door alle leerlingen leuk mee is gedaan aan de spelletjes. Chapeau voor de groepen 
8 voor het begeleiden van de spelletjes en de groepen 7 voor de begeleiding van de groepjes. 
Alles liep op rolletjes! De komende weken wordt er natuurlijk nog hard gewerkt maar gaan we ook 
met projecten als de Future League aan de gang. Inmiddels is een aantal kinderen zich aan het 
oriënteren op de missie: Mission Moon. De opdracht is: Hoe kunnen we alle rommel uit de ruimte 
opruimen? Wat opvalt is dat de kinderen door samen na te denken tot de meest briljante 
oplossingen komen. Eén van deze oplossingen zullen we daadwerkelijk gaan bouwen met Lego. 
We houden jullie op de hoogte! 
 
GROEP 7C/8A 
De meivakantie zit er ondertussen al weer op en in de periode voor deze vakantie zijn we weer 
flink aan het werk geweest met zowel schoolse zaken als andere activiteiten. Groep 7 heeft het 
schoolverkeersexamen met goed gevolg afgelegd en groep 8 heeft de eindtoets gedaan, nu maar 
duimen voor een goed resultaat. Voor de meivakantie waren de Koningsspelen met een heerlijk 
ontbijtje en verschillende leuke spelletjes, waarbij de leerlingen van de bovenbouw of groepsleider, 
of spelleider waren! Super gedaan allemaal! Het enige minpuntje was het regenachtige weer, maar 
gelukkig konden we de spelletjes ook gewoon in de school doen. 
Op maandag 6 mei zijn we (groep 7C/8A) ook weer naar de bibliotheek geweest, zodat we voor de 
komende weken weer voldoende ‘leesvoer’ hebben. 
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GROEP 8B 

Door: Dani van Gilsbeek. 

We hebben een leuke Koningsdag gehad. Groep 8 stond bij een spelletjesonderdeel. Groep 7 was 
groepsleider. Het was een leuke middag. Met de paasviering was er een lekkere High Tea met veel 
lekkere hapjes, het was een geslaagde middag. Verder is iedereen geslaagd met de 
verkeersexamen en groep 8 krijgt lessen over de middelbare scholen. Met de schoolvoetbal 
toernooien is onze school tweede geworden. 

Voorbeeld uit de Middelbare school lessen: 

10 leertips 

 
 
1   Schrijf al je huiswerk op in je agenda; 
2   Begin op tijd; 
3   Maak het gezellig om te werken; 
4   Wissel vaak; 
5   Als je veel huiswerk hebt doe dan wat leuks tussen door; 
6   Laat je overhoren of overhoor jezelf; 
7   Blijf niet de hele tijd een opgave proberen; 
8   Kijk ook een paar dagen vooruit; 
9   Vraag hulp als het niet lukt; 
10 Leer niet op het laatste nippertje. 
 
Dat waren de tips 
 
GROEP 8C 
Ja, ja het is eerst weer opstarten na de vakantie maar de lessen zijn weer begonnen. Voor de 
meivakantie hebben we met geschiedenis natuurlijk de Tweede Wereldoorlog besproken. We 
moeten nog een aantal lessen maken en bespreken met elkaar. 
Voor de meivakantie was het druk met allerlei activiteiten: schoolvoetbal, High Tea en de 
Koningsspelen. Het voetbalteam van de Baldakijn heeft na een spannende finale en penalty’s 
schieten de tweede plaats kunnen veroveren. Top gedaan. High tea was gezellig, met eigen 
gemaakte hapjes, thee en ranja. Ook de Koningsspelen zijn weer super goed verlopen, met allerlei 
spelletjes en activiteiten. 
De komende weken gaan we aan de slag met de Lego League, programmeren etc., en als 
afsluiting met twee teams naar de finale op woensdag 29 mei in de Spont. Ook gaan we bezig met 
de voorbereiding van het schoolkamp voor de leerlingen van de groepen 8.  


