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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 19, nr. 9, 13 juni 2019 
 
Beste lezer, 
Dit is de negende 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 juni  Sportdag 
21 juni  Groepen B, 3 en 4 vrij 
26 juni  Opening schoolbibliotheek 
  1 juli  Rapportbesprekingen. Alle leerlingen zijn vrij 
3 t/m 5 juli Schoolkamp groepen 8 
  4 juli  Rapporten mee 
  8 juli  Leerlingen vrij (personeelsuitje) 
  9 juli  Schoolreizen groepen A t/m 7 
10 juli  Spelletjesdag 
11 juli  Kennismaking nieuwe leerlingen/groepen 
11 juli  Laatste schooldag 
11 juli  Nieuwsbrief (groepsindeling) 
 

Zomervakantie: De zomervakantie begint op donderdag 11 juli om 15.00 uur.  
                            We beginnen weer op maandag 26 augustus 2019.  

 
FANCY FAIR 
Op 24 mei 2019 hebben wij op school de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. Met het thema ‘Zomer’. 
Gelukkig stemden de weersomstandigheden hiermee in en hebben wij een zonnige Fancy Fair 
mogen beleven. We hadden onder andere een reuzenvoetbalgoal, zweefbal, een springkussen, 
zomerse spelletjes en het welbekende spijkerbroek hangen. De prijzen van de verloting waren ook 
niet mis, veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers en bedrijven. De 
winnaars van het spijkerbroek hangen hebben hun prijs mogen ontvangen. Door de muziek van 
Lucky Joe en de talentenshow bleef het gezellig druk op het plein. Wat hebben we toch een Multi-
talenten op school; zangers, dansers, acrobaten en moppentappers. Tevens waren er veel hapjes 
en drankjes te verkrijgen, een broodje hamburger, koffie/thee, poffertjes of een suikerspin. 
Uiteindelijk was het een zeer geslaagd kinderfeest met een opbrengst van € 1.434,79. Het 
totaalbedrag komt geheel ten goede aan de school en de kinderen van de Baldakijn. Graag willen 
wij via deze weg nogmaals alle sponsoren en de ouderraad bedanken voor hun inzet en bijdrage. 
 
  

                                                 
  

http://www.debaldakijn.nl/
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FUTURE LEAGUE 
Woensdag 29 mei hebben wij meegedaan aan onze allereerste Lego Future League finale. Dit 
hebben wij gedaan met twee teams van groep 8 en een team van groep 6/7: 
Team Baldakijn 1 : Jordy, Meike, Moreno, Ivan en Milan 
Team Baldakijn 2 : Gideon, Damian, Tristan en Dani 
Team groep 6/7  :  Demiën, Henk-Jan, Milan en Chamilla. 
We hebben verschillende opdrachten uitgevoerd. In de Spont hebben we op verschillende 
wedstrijdtafels missies uitgevoerd met de robot. In het gemeentehuis hebben we presentaties 
gehouden over onze onderzoeken: ‘Voedsel verbouwen in de ruimte’ en ‘Hoe ruim je afval op in de 
ruimte’. Maar ook hebben we onze robot gepresenteerd en uitleg gegeven over onze 
samenwerking. 
Na een spannende dag is team Baldakijn 1 geëindigd op de 10e plaats en team Baldakijn 2 op de 
11e plaats van de 25 deelnemende teams. Een super prestatie!  
Aan het eind van de dag zijn we met een mooie Future League beker weer naar school 
teruggekeerd.              

                                                                                  
 
RESULTATEN TEVREDENHEIDSLIJSTEN 
In de maand mei zijn er drie vragenlijsten uitgezet om een beeld te krijgen van de mate van 
tevredenheid over onze school. De onderwijsinspectie heeft in het laatste onderzoek aangegeven 
dat de kwaliteit van het onderwijs aan De Baldakijn in orde is. We willen dat ook graag weten van 
de leerlingen, de ouders en van de medewerkers.  
 
De uitslagen: 

1. Leerlingen 

 Responspercentage : 95% 

 De leerlingen geven de school het rapportcijfer        : 8.0 

 Onderdelen: 

o Wat vind je van de school? 

o Veiligheid. 

o Pesten. 

2. Ouders 

 Responspercentage   : 30% 

 De ouders geven de school het rapportcijfer    : 8.1 

 Onderdelen: 

o Schoolklimaat (sfeer, omgang, veiligheid). 

o Onderwijsleerproces. 

o Informatie en communicatie. 

3. Medewerkers 

 Responspercentage   : 68% 

 De medewerkers geven de school het rapportcijfer    : 7.7 

 Onderdelen: 

o Schoolklimaat (sfeer, omgang, veiligheid). 

o Onderwijsleerproces. 

o Informatie en communicatie. 

o Arbeidsomstandigheden. 

 

      Resultaten waar we tevreden mee kunnen zijn. Dat betekent niet dat we op onze  
      handen kunnen blijven zitten. Het kan altijd beter. Met de punten van aandacht zullen 
      wij ons voordeel doen. Iedereen hartelijk dank die de moeite heeft genomen om de  
      vragenlijst in te vullen en terug te sturen. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A  
We werken de komende weken over ‘De mooiste vis van de zee’. 
Onze klas lijkt wel een echte zee. 

                                                  
Op de verteltafel liggen schelpen, zeesterren en zand van het strand.  
We knippen, plakken, vouwen en verven ‘de mooiste vissen’. 
Ook hebben we 2 echte vissen in een kom. Ze heten Tim en Wim. 
Hier gaan we heel goed voor zorgen. 
 

                         
 
Groep B  
Na de vakantie kwamen we 11 juni weer naar De Baldakijn. De kalenderbladzijde moest alweer 
worden veranderd. Nu dus de maand juni. Zondag is voor onze vaders een spannende dag. Een 
geheimpje bewaren is best lastig, maar we doen ons best. Op ons raam is een mooie vis 
geschilderd…. 

                         
U weet het al? We gaan werken over de mooiste vis (mooi zijn, anders zijn, delen met elkaar, 
vriendjes worden en blijven). Maar ook andere dieren die in de zee leven komen aan de orde.  
En natuurlijk ook…..elke dag, lezen, schrijven, rekenen, gymmen, knutselen en spelen. En dan ook 
nog even een paar toetsen doen met de juf. Wat een harde werkers. 
                                                                             
GROEP 3A 
Afgelopen woensdag zijn wij naar de voorstelling van ‘Woeste Willem’ geweest in Theater Van 
Beresteyn in Veendam. Het was een spannend verhaal over een dappere jongen en een woeste 
piraat. Een van de leerlingen mocht op het podium komen om te assisteren met het tillen van een 
zware kist. Misschien kennen jullie het gelijknamige prentenboek wel? Geschreven door Ingrid en 
Dieter Schubert. 
In de groep werken we aan het Vaderdag cadeautje voor aanstaande zondag. We wensen alle 
papa’s en verzorgers een fijne dag toe. En we hopen dat ze blij zullen zijn met hun verrassing. 
Voor de pinkstervakantie is Maaike van de bibliotheek bij ons in de klas geweest en heeft het 
vakantielezen geïntroduceerd. Als wij een boek hebben uitgelezen mogen de kinderen een sticker 
op onze vakantieposter plakken. Dit om de leesbevordering en de vakantie-leesdip te voorkomen. 
Gelukkig heeft ze ons nog een stapel interessante boeken gebracht over sprookjes, dieren, spoken 
of moppen. Gestart met kern 8 van veilig leren lezen, we gaan als een speer. De kinderen maken 
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mooie vorderingen. Erg top dat veel kinderen in de vakantie ook hebben gelezen. Van belang als 
ze dit leesniveau willen vasthouden 

           
 
GROEP  3B/4A 
Wat fijn dat we Pinkstervakantie hadden. De kinderen kunnen zo weer fris de laatste weken in 
voor de zomervakantie. Dit zijn namelijk nog maar een paar weken. We zullen deze periode de 
Cito toetsen gaan maken. De resultaten zal ik 1 juli met jullie gaan bespreken. 
Voor de vakantie hebben we een geweldig geslaagde Fancy Fair gehad. Het was erg leuk om 
zoveel kinderen met ouders en andere familieleden te spreken.  
Aanstaande dinsdag 18 juni hebben we sportdag en donderdag 20 juni ben ik jarig. We hebben 
dus een sportieve dag en een feestdag volgende week. 
 
GROEP 4B 
Voor de Pinkstervakantie hadden we een geweldige Fancy Fair, waar veel leerlingen hun talenten 
lieten zien op allerlei gebieden. Zo hadden we zangtalenten en danstalenten. Maar ook turnsters, 
mimespelers en moppenvertellers. Hartstikke leuk! De leerlingen uit 4b waren zo enthousiast dat 
ze ter plekke nieuwe acts verzonnen. Heel knap en leuk om te zien. Nu, na een heerlijke vakantie, 
zijn we weer fris en fruitig voor de laatste loodjes. En dat is nodig, want we hebben nog wel wat 
werk te verzetten. Er wordt getoetst en we hebben volgende week sportdag. Zorgt u ervoor dat de 
kinderen een beetje op tijd naar bed gaan? 
                    
GROEP 5A 
Zo net na de Pinkstervakantie blikken we even terug op de tijd die achter ons ligt, maar we kijken 
ook zeker vooruit. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en flink energie getankt 
heeft voor het laatste stukje van dit schooljaar. Onderwijs Actief hebben we voor de vakantie 
afgerond. Leerlingen zijn op een hele leuke manier bezig geweest met het onderwerp techniek. 
Ook hebben we het leesproject ‘Scoor een Boek’ op een sportieve manier afgesloten op het 
sportveld op 16 mei.  Op vrijdag 24 mei was natuurlijk de Fancy Fair. Het was een hele leuke 
middag/avond met veel leuke activiteiten en natuurlijk prachtige optredens verzorgd door 
leerlingen van onder andere groep 5a. Foto’s van zowel Onderwijs Actief, de afsluiting van ‘Scoor 
een Boek’ als de Fancy Fair staan op de website. De komende weken gaan we nog flink aan de 
slag met een sportdag op dinsdag 18 juni en natuurlijk met alle toetsen die we altijd in juni doen 
voordat de rapporten ingevuld gaan worden. Deze zullen vervolgens met u worden besproken 
waarna de leerlingen de rapporten meekrijgen. Voor deze rapportgesprekken ontvangt u uiteraard 
een uitnodiging. 
 
GROEP 5B 
We zijn weer klaar voor de eindsprint. We zijn al weer druk bezig met de toetsen. We hebben 
Onderwijs Actief alweer afgerond. Er zijn echt leuke dingen gedaan met het onderwerp techniek. 
Er zijn mooie hutten gebouwd of mooie gebouwen gemaakt van rietjes en kapla. Ook is er 
geëxperimenteerd met kleuren. Er zijn zelfs race- en knikkerbanen gemaakt. Het was weer een 
echte leuke uitdaging voor de leerlingen. We hebben 24 mei genoten van de Fancy Fair. Onze 
groep had voor de verkoop sleutelhangers gemaakt. Het was prachtig weer en ook nog eens een 
erg leuke sfeer met leuke optredens van onze talenten. Nu zijn we weer druk bezig met de 
Vaderdag cadeautjes. Komende dinsdag hebben weer onze sportdag, zodat onze leerlingen weer 
sportief bezig kunnen zijn. Ik hoop u 1 juli weer te zien voor de rapportgesprekken. Ook deze 
gesprekken zullen weer overdag zijn. U zult nog een uitnodiging krijgen. 
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GROEP 6a 
Nog even heel hard werken. Want we moeten toetsen, toetsen, toetsen…. Op 24 mei was 
natuurlijk de Fancy Fair waarvoor de leerlingen ook heel hard hebben gewerkt, want we moesten 
timmeren, draden spannen. Uiteindelijk kwam daar dan een hele leuke uil tevoorschijn! De sfeer 
en het weer was geweldig! We zijn natuurlijk ook nog druk bezig met een cadeautje voor 
Vaderdag. A.s. dinsdag gaan we ons nog even sportief bezighouden tijdens de jaarlijkse sportdag. 
Denk aan de juiste kleding! Houd het weerbericht in de gaten. Mocht het heel warm worden zorg 
dan voor wat extra drinken! Bij slecht weer een extra set kleding! Alvast bedankt. Verder gaan we 
vooruitkijken naar volgend schooljaar. Rapporten moeten worden ingevuld en we gaan natuurlijk 
ook nog op schoolreis op 9 juli. Hiervoor heb ik nog 2 auto’s nodig. Wilt u rijden zou u dat dan 
door willen geven. We hebben dus nog genoeg te doen. Ik hoop iedereen op 1 juli te zien bij de 
rapportgesprekken. Net als de vorige keer zullen de kinderen overdag vrij zijn zodat de meesters 
en juffen de hele dag de tijd hebben rapporten te bespreken. Mocht u nu echt niet overdag 
kunnen komen, zou u mij daar zo snel mogelijk van op de hoogte willen brengen, dan kijken we 
samen naar een andere datum. 
 
GROEP 6B 
We zijn aan de laatste loodjes van dit schooljaar begonnen. Dat betekent toetsen, toetsen, 
toetsen…. 24 mei was natuurlijk de Fancy Fair waarvoor de leerlingen hele leuke spreukentegeltjes 
hadden gemaakt die heel snel werden verkocht. De sfeer en het weer was geweldig! We zijn 
natuurlijk ook nog druk bezig met een cadeautje voor Vaderdag. A.s. dinsdag gaan we ons nog 
even sportief bezighouden tijdens de jaarlijkse sportdag. Denkt u aan de juiste kleding en 
eventueel extra drinken. Verder gaan we vooruitkijken naar volgend schooljaar. Rapporten moeten 
worden ingevuld en we gaan natuurlijk ook nog op schoolreis op 9 juli. Hiervoor heb ik nog 1 á 2 
auto’s nodig. We hebben dus nog genoeg te doen. Ik hoop iedereen op 1 juli te zien bij de 
rapportgesprekken. Net als de vorige keer zullen de kinderen overdag vrij zijn zodat de meesters 
en juffen de hele dag de tijd hebben rapporten te bespreken. Mocht u nu echt niet overdag 
kunnen komen, zou u mij daar zo snel mogelijk van op de hoogte willen brengen, dan kijken we 
samen naar een andere datum. 
 

                                                   
GROEP 6C/7A 
Wat ging er nog maar vooraf aan die welverdiende vakantie? In de afgelopen weken hebben we 
het één en ander beleefd en gedaan. Allereerst zijn de kinderen naar Geert Teis geweest, ze 
hebben hier een voorstelling gezien. Ook hebben we met z’n allen ‘Scoor een Boek’ afgesloten op 
het voetbalveld van Stadskanaal. Hier waren allerlei spelletjes en een aantal springkussens, erg 
leuk dus. De Fancy Fair was natuurlijk zeer geslaagd, we vonden het erg prettig dat er zo’n grote 
opkomst was. En niet te vergeten, we zijn bezig geweest voor Moederdag. Maar nu is de vakantie 
weer voorbij en moeten we direct aan de slag, want Vaderdag staat alweer voor de deur. 
Daarnaast beginnen de CITO ’s weer dus wordt er weer het uiterste van de concentratie verwacht. 
Gelukkig hebben we ook nog wat leuke dingen voor de boeg, zoals het schoolreisje en een 
sportdag. Voor we het weten is het alweer zomervakantie. We doen nog even hard ons best! 
 
Groep 7B  
We zijn nu dan echt aan de laatste loodjes van dit schooljaar begonnen. Dat betekent toetsen, 
toetsen, toetsen…. 24 mei was natuurlijk de Fancy Fair en ik heb het ontzettend leuk gevonden 
om zoveel kinderen op de markt te zien rondlopen. De sfeer en het weer was geweldig!  
Maar nu gaan we dus ook vooruitkijken naar volgend schooljaar. Rapporten moeten worden 
ingevuld en we gaan natuurlijk ook nog op schoolreis op 9 juli. Voor de laatste paar weken hebben 
we het dus nog druk genoeg. Ik hoop iedereen op 1 juli te zien bij de rapportgesprekken. Net als 
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de vorige keer zullen de kinderen overdag vrij zijn, zodat de meesters en juffen de hele dag de tijd 
hebben de rapporten te bespreken. Mocht u nu echt niet overdag kunnen komen, zou u mij daar 
dan zo snel mogelijk van op de hoogte willen brengen, dan kijken we samen naar een andere 
datum. 
 
GROEP 7C/8A 
De pinkstervakantie is alweer achter de rug, we beginnen aan het laatste blok van dit schooljaar. 
Nog 5 weken, dan zit ook dit jaar er al weer op. Wat is het snel gegaan, het jaar is werkelijk waar 
omgevlogen! Dinsdag 14 mei zijn we met de bovenbouw naar het Geert Teis geweest om daar het 
toneelstuk ‘Oorlogsgeheimen’ te zien. 
De Fancy Fair was weer een groot succes, wat hadden de leerlingen mooie spullen geknutseld en 
wat was het druk op het schoolplein. 
Er breekt nog wel een hele drukke periode aan, met de sportdag, de Cito-toetsen, 
oudergesprekken, schoolkamp, schoolreis het afscheid van groep 8 en noem maar op. We hoeven 
ons dus in ieder geval niet te vervelen. 
                                                                
GROEP 8B 
We hebben een drukke periode gehad met leuke dingen. Afsluiting scoor een boek, afsluiting 
Future League, Fancy Fair, Vaderdag cadeau en vakantie.  
Om met het tweede te beginnen. De Future League (ook wel Lego League genoemd) was voor het 
eerst en een succes. Het was wel even wennen. Er werd in de groepen 8 in twee groepen 
samengewerkt waarin verschillende onderdelen geregeld moesten worden: missies uitvoeren met 
de robot, poster of PowerPoint maken, onderzoek doen naar een onderwerp van de ruimte, logo 
maken, enz. De onderzoeken gingen over: ‘Voedsel verbouwen in de ruimte’ en ‘Plas recyclen in 
de ruimte’. Op woensdag 29 mei gingen de leerlingen dit alles presenteren en laten zien. 
Spannend, want gaat alles op dat moment ook goed? Presenteren voor vreemde mensen is een 
goede leerschool. Het was leuk om te doen! En hopelijk hebben de leerlingen er veel van geleerd. 
Nu gaan we een laatste periode in, écht de laatste periode. Schoolkamp komt eraan en het 
afscheid van groep 8. De middelbare school komt dichterbij en dat is merkbaar in de groep. Het is 
gezellig, maar de leerlingen vinden het spannend en logisch ook! We maken er nog een aantal 
leuke weken van! 
 
GROEP 8C 
We gaan beginnen aan het laatste stukje van het schooljaar. Dat betekent dat er nog genoeg 
dingen gaan gebeuren. We starten met de toetsen, gaan meedoen aan de sportdag, we gaan nog 
op schoolkamp en zo gaan we nog een aantal andere dingen doen. We hoeven dan ook niet stil te 
zitten! 
De afgelopen weken hebben we ook een aantal leuke dingen mogen doen. We hebben de 
afsluiting gedaan op het sportveld van ‘Scoor een Boek’ in samenwerking met de bibliotheek. We 
hebben op 24 mei de Fancy Fair gehad en op 29 mei hebben we bezoek gehad van een aantal 
leerlingen die hebben meegedaan aan de Future League. Dit hebben beide teams van de Baldakijn 
heel goed gedaan. Ze zijn hierbij 10e en 11e geworden van de 25 deelnemende teams. Een hele 
knappe prestatie zo voor de eerste keer! Na die dag mocht iedereen genieten van een weekje 
vakantie.  
Opladen voor de laatste loodjes en op naar een mooie afsluiting van de basisschoolperiode. 
 

                  


