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Beste lezer, 

Dit is de tweede bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2019-2020. 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 
Woensdag 2 oktober  - Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Donderdag 3 oktober  - Start Project Kinderboekenweek (Reis Mee!) 
Donderdag 17 oktober  - Volgende nieuwsbrief 

Donderdag 17 oktober  - Einde Project Kinderboekenweek 
Vrijdag 18 oktober  - Groepen 3 en 4 zijn vrij 

 

 
 

Herfstvakantie van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober 2019  

                         Dus: maandag 28 oktober gaan de leerlingen weer naar school. 

 

 

BRENGEN VAN LEERLINGEN 
We zien helaas de laatste weken nog steeds een aantal ouders hun kind naar binnen brengen. We hebben 
een uitdrukkelijk verzoek om dat niet meer te doen. Ons motto is: Binnen is beginnen! Dat betekent dat de 

leerkracht bij binnenkomst alle aandacht aan uw kind kan geven. Natuurlijk kunt u altijd na schooltijd even 

langskomen om het een en ander te bespreken. Bellen kan dan natuurlijk ook. Voor de jongste leerlingen is 
er het contactschriftje. We hopen op uw medewerking en uw begrip hiervoor. 

 

INFORMATIEVE OUDERAVOND 
Maandagavond 23 september konden we een groot aantal ouders verwelkomen op de informatieve 

ouderavond. Ongeveer 100 ouders hoorden in de groep van hun zoon of dochter hoe er wordt gewerkt, wat 
de regels en afspraken zijn en konden ze de methoden inzien waaruit wordt gewerkt. We zijn blij met de 

grote opkomst. 
 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF 
Zoals verwacht hebben al heel veel ouders zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Mocht u dat nog 
niet hebben gedaan, dan hopen wij dat u dat alsnog gaat doen! Heeft u zich wel aangemeld, maar de 

nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, dan kan het zijn dat de bevestigingsmail, voor bevestiging van 
het e-mailadres, in uw spam-box of ongewenste e-mail terecht is gekomen. Na bevestiging kunnen 

wij dan alsnog de nieuwsbrief automatisch elke maand naar uw e-mailadres sturen. 

Heeft u zich nog niet aangemeld maar u wilt dat wel doen, dan gaat aanmelden heel gemakkelijk. U opent 
onze site: www.debaldakijn.nl en u klikt op het blokje ‘Nieuwsbrief’. Daar kunt u op de link ‘aanmelden 

nieuwsbrief’ klikken. De rest is simpel, wijst zichzelf.  
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.debaldakijn.nl/


MEDICATIEGEBRUIK OP SCHOOL 

Sinds het begin van dit cursusjaar is er op onze school een hernieuwd ‘Protocol Medicijnverstrekking’ van 
kracht. Het protocol geldt voor de gehele schoolvereniging. 
Dit betekent concreet dat alle medicijnen worden opgeborgen in een afsluitbare medicijnkast. Elke klas 

beschikt over een dergelijke kast. Het protocol schrijft vervolgens voor dat de leerlingen hun medicijnen 
(’s morgens) inleveren bij hun juf of meester. 

Gebruik hierbij, als het enigszins kan, de originele verpakking. 
Daarnaast ontvangen alle ouders/verzorgers, van de leerlingen die medicijnen gebruiken op school, een 

toestemmingsformulier. Dit formulier willen wij graag ondertekend retour. 

                                                    
STUDIEDAGEN 
Woensdag 2 oktober heeft het personeel van De Baldakijn een studiedag. De overige studiedagen zijn op 

3 februari (rapportbesprekingen), 25 maart (personeelsdag), 14 april en 22 juni (rapportbesprekingen).  
Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

VERVANGING BIJ ZIEKTE 
Bij ziekte van een leerkracht proberen we natuurlijk zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen. Zoals u 

wellicht weet is het op dit moment erg lastig om invalleerkrachten te vinden. Daarom is het al een aantal 

keren voorgekomen dat we groepen vrij hebben moeten geven. Als een leerkracht zich ziekmeldt en er is 
geen vervanging dan bellen we de ouders met de mededeling dat hun kind vrij is. Mochten ouders geen 

opvang hebben dan mag het kind naar school en zorgen wij voor opvang in een andere groep. Wanneer een 
leerkracht zich ’s ochtends ziekmeldt, dan worden de ouders vanaf 7 uur gebeld. De kinderen die met de taxi 

komen worden het eerst gebeld. Wanneer de leerkracht de volgende dag nog afwezig is of weer hersteld is, 
dan worden de ouders in beide gevallen ’s middags gebeld. 

 

Fietskeuring Veilig Verkeer Nederland 
Op dinsdag 1 oktober staat de fietskeuring van Veilig Verkeer Nederland (VVN) gepland. De leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8, die deze dag op de fiets komen, kunnen hun fiets laten keuren. Is de fiets goed, dan 
krijgen de leerlingen een sticker. Wordt de fiets afgekeurd, dan krijgen de leerlingen een checklist mee zodat 

u weet wat er verbeterd kan worden aan de fiets. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

We willen graag dat de leerlingen veilig op school komen en zo helpen we mee!  
 

Bij de keuring wordt gelet op:  

- Goedwerkende bel 

- Goed stuur en handvaten die vast zitten 

- Zijreflectie (in de banden of aan de spaken) 

- Rode achter reflector 

- Reflectoren in pedalen 

- Goede remmen 

- Voor- en achterlicht 

 

INFORMATIE ICT 
We hebben op school nieuwe ‘devices’ ofwel apparaten gekregen, die we binnenkort in gebruik gaan nemen. 
We hebben als school gekozen voor Chromebook en iPad’s. Deze zijn allemaal draadloos verbonden met ons 

schoolnetwerk en worden opgeladen en bewaard in een drietal speciale karren, die verspreid in de school 
zullen worden gestationeerd. Op het moment dat we gaan starten met de devices, nemen we afscheid van 

de vaste leerlingencomputers in de klassen. Dat betekent dus dat een groot aantal beeldschermen en 
toetsenborden niet meer wordt gebruikt. Mocht u belang hebben bij een set, dus beeldscherm en 

toetsenbord (incl. muis), dan kunt u tot en met 18 oktober een e-mail sturen naar school: 

info.debaldakijn@sgperspectief.nl. We hanteren hierbij de ‘spelregels’; wie het eerst e-mailt, het eerst haalt 
en één set per gezin. Behoort u tot de gelukkigen, dan zult u van ons een e-mail hierover ontvangen met 

o.a. tijdstip van ophalen etc.  
Garantie: Tot de drempel van de school! 

mailto:info.debaldakijn@sgperspectief.nl


KINDERBOEKENWEEK 
Op 3 oktober starten alle groepen met het thema: ‘Reis Mee!’ van de Kinderboekenweek. In de onderbouw 

ligt het accent op het vervoermiddel waarmee je op reis kunt gaan en wordt er gewerkt vanuit een 
voorleesboek. In de bovenbouw zal er een reis door een aantal landen van Europa worden gemaakt. In de 

volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag van de activiteiten. 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

GROEP A  
Een nieuw schooljaar, een nieuwe kleutergroep. Wel spannend allemaal. Gelukkig zijn er 4 kleuters in onze 

groep gebleven die de nieuwe kinderen goed helpen om alles te leren. Dat is mooi om te zien. 
De eerste weken werkten we over het lichaam. We weten nu ongeveer waar alles zit aan je lijf.   

Het liedje: ‘Hoofd, schouders knie en teen’ helpt daar prima bij. 

Iedere week maken we 4 werkjes van het takenbord, dat gaat zo mooi!   
We geven de werkjes regelmatig mee naar huis. 

Deze week zijn we begonnen met Rupsje Nooitgenoeg. Een prachtig prentenboek met leuke filmpjes op You 
Tube.  Een aanrader voor thuis. 

                                
 
GROEP B 
In onze groep zitten op dit moment 10 leerlingen (7 jongens en 3 meisjes). We kenden elkaar al een beetje 
van voor de vakantie. We speelden al samen op het plein, behalve Sem. Hij is in Stadskanaal komen wonen. 

We vinden het fijn dat hij bij ons in de groep is gekomen. De juffen hebben soms wel een klein 
probleempje…….2 meisjes die heel veel op elkaar lijken (de tweeling), maar we doen ons best om de juiste 

naam te zeggen.  

We zijn begonnen met het thema: ons lichaam (van top tot teen). Kijken in de spiegel en dan jezelf tekenen. 
Wat deed iedereen zijn best. Nu is het thema: ‘Fruit’. Benoemen, erover werken en zeker ook wat 

proeven……  
In de klas staat onze letterflat. De kinderen mochten iets meenemen van thuis met de letter M. Er kwam 

macaroni, een mok, een mes, meetstok (duimstok) enz. Nu hangt er een nieuwe letter aan de flat. Welke 

letter zou dat zijn? 
 

De toppers van groep B proberen elke dag hun naam te schrijven!!! 
 

GROEP 3A 
Groep 3a, wat een gezellig, enthousiaste groep, allemaal kinderen die hard werken met lezen en rekenen. 
Met lezen hebben we de eerste twee kernen al afgerond, al twee werkboeken uit! Wat zijn ze trots. Ze 

kunnen al heel wat woordjes lezen, dat wil ook wel als je al 9 letters hebt geleerd. Deze week starten we 
met kern 2. Bij de geleerde woorden, maken we vaak een knutselwerkje passend bij het woord; zo hangt er 

al een tak met apen, een kip en een vis in een vissenkom in de klas. 
 

                             



De meeste kinderen kunnen thuis al aan het werk met de software van Veilig leren lezen, wanneer er 
problemen zijn met installeren of andere vragen, vraag gerust. Als je nog geen e-mail hebt doorgegeven, 

doe het nog. De kinderen vinden het programma op de computer erg leuk om te doen. 
Ook houden we van koken en bakken, we hebben al groentesoep gemaakt met zelf gedraaide gehaktballen 

en koekjes gebakken in de vorm van de geleerde letters. 

Nog een vraag aan alle ouders, zouden jullie de naam van jullie kind op de pakjes drinken willen zetten, we 
hebben soms een pakjesmysterie, dit kan verholpen worden als de namen op de pakjes staan. 

En echt, de skeelers, mogen mee naar school! Onze klas is heel fanatiek aan het oefenen op de skeelers. De 
skeelers worden bewaard in een krat in de klas. Misschien handig om ze in een tas mee te geven voorzien 

van naam. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik in de pauze. En de afspraak is dat de 
skeelers niet uitgeleend mogen worden. 

 

GROEP 3B/4A 
Inmiddels gaan we 4 weken naar school. De kinderen beginnen inmiddels steeds meer een groep te worden. 

Onze groep bestaat uit 10 jongens en 2 meisjes. De eerste weken hebben we veel kennismakingsspelletjes 
gespeeld. Afgelopen maandagavond is de ouderavond geweest. Ik heb uitleg gegeven over de groep, het 

lesrooster, de regels in klas. De regels oefenen we vaak met de Kanjertraining. Deze methode werkt met 4 

gekleurde petten. Waarbij vooral de witte pet erg belangrijk is. Deze staat voor aardig gedrag en dat je 
elkaar helpt. 

Ook hebben de ouders die er waren op de ouderavond informatie gekregen over het gebruik van de 
software van Veilig leren lezen. De kinderen kunnen hiermee thuis op de computer extra taal en lezen 

oefenen.  

Ik geef de informatiebrief hierover mee aan de kinderen van de ouders die er niet waren.  
Iedere maandag en dinsdag loopt juf Leonie bij ons stage en iedere donderdag en vrijdag loopt juf Sylvia 

stage bij ons. Wij wensen hen een fijne stagetijd! 
                                                                                           

GROEP 4B 
Groep 4b is een gezellige groep, waar ook hele harde werkers in zitten. Met K’nex worden de mooiste dingen 
gebouwd, maar ook met rekenen en lezen gaan ze al goed vooruit. Afgelopen maandag was de 

informatieavond waarbij juf Miranda en ik het ook gehad hebben over het oefenen van lezen thuis. Wij 
werken met de kinderen heel hard op school. Maar net als leren fietsen moeten ook in de boeken kilometers 

gemaakt worden. Heeft u vragen hoe u het beste thuis met uw kind kan lezen? Kom gerust even bij ons  

langs.  
 

De herfst is ook al weer begonnen. We hebben om de herfst een 
gezonde start te geven heerlijke pompoen/wortelsoep gemaakt en 

gegeten. Hartstikke leuk om samen te koken. 
 

 
 
 
GROEP 5A 
We zijn in het nieuwe schooljaar alweer flink onderweg in onze groep. De eerste weken stonden natuurlijk in 
het teken van kennismaken en wennen. Op dit moment hebben we ons reguliere rooster zo veel mogelijk 

opgepakt. Het niveauwerk is opgestart, de taal-en spellinglessen, begrijpend lezen, gymlessen enzovoort. 

Veel aandacht hebben we in de groep al gehad voor de Kanjertraining. Deze methode is vorig schooljaar 
schoolbreed ingezet. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 
prettig schoolklimaat. We hebben (wederom) kennisgemaakt met Max en het dorpje en met de verschillende 

soorten petten. Voor meer informatie zou u op de website kunnen kijken: www.kanjertraining.nl. 

 

                               
 

 

http://www.kanjertraining.nl/


We zijn op dinsdag 3 september op bezoek geweest bij de Blauwe Bessenboerderij in Gasselternijveen. Daar 
hebben de leerlingen van groep 5a heel veel blauwe bessen kunnen plukken. Ook hebben ze heerlijke 

dingen gemaakt en gebakken van onder andere blauwe bessen. Foto’s van dit leuke uitstapje zijn te vinden 
op de website. 

Op maandagavond 23 september was de ouderinformatieavond. Fijn dat een groot aantal van de ouders 

hierbij aanwezig was! 
 

GROEP 5B 
Het is bijna 5 weken geleden dat we zijn begonnen. Onze groep bestaat uit 10 meiden en 4 jongens. We 

hebben elkaar al aardig leren kennen. Ook door kennismakingsspelletjes natuurlijk. We hebben al een mooie 

verjaardagskalender gemaakt. Ook onze ramen zijn versierd met zonnebloemen. Onze groep mag erg graag 
knutselen en daarom hebben ze ook alvast een vervoersmiddel gemaakt. Dit heeft te maken met de 

Kinderboekenweek die volgende week van start gaat. Het thema is dit keer: ‘Reis mee!’ Wij gaan dan aan de 
slag met het project over dit thema. Iedere maandag en dinsdag loopt juf Georgina stage bij ons.  Zij zal 

dan ook af en toe gaan lesgeven. Volgende week is ze er zelfs de hele week. Verder zijn juf Aly en juf Anita 
ook regelmatig ter ondersteuning in onze groep te vinden. Wat fijn dat er zoveel ouders afgelopen maandag 

op onze infoavond aanwezig waren! Tijdens deze avond heb ik informatie gegeven over de manier van 

werken in onze groep.                                                                        
 

GROEP 6A en 6B 
De eerste weken stonden in het teken om elkaar beter te leren kennen. Dit hebben we gedaan door middel 
van ‘Schatkist’. Fijn dat iedereen dit heeft gedaan en dat er mooie verhalen zijn verteld. Hierdoor hebben we 

elkaar beter leren kennen en elkaar leren te begrijpen. Ook hebben we een aantal kennismakingsspelletjes 
gedaan. 

De niveaugroepen zijn gestart, dus iedereen heeft zijn plekje weer gevonden. We werken allemaal hard en 
doen ons best. 

In groep 6a hebben we een stage juf van de Pabo die er op maandag en dinsdag is, nl. juf Freyja. In groep 

6b loopt juf Marieke van de Pabo op maandag en dinsdag stage. Juf Melanie loopt op dinsdag en vrijdag 
stage. 
 
GROEP 7A 
De weken zijn alweer voorbij gevlogen. We hebben alweer flink wat gedaan. In de eerste weken was het 

vooral even wennen aan elkaar. Daarna zijn de niveaulessen rekenen, lezen en spelling gestart. De 
leerlingen volgen dan lessen op hun eigen niveau. Het klaslokaal is al versierd, de werkschriften zijn al flink 

gebruikt. De kinderen zitten nu aardig op hun plek. Het echte werken/leren is begonnen. 

We vonden het fijn dat er zoveel ouders op de ouderavond waren. Deze betrokkenheid wordt ontzettend 
gewaardeerd. We wensen alle leerlingen een leuk, maar vooral leerzaam schooljaar toe. 

 
GROEP 7B 
Groep 7B is een aanwezige, gezellige, creatieve groep. Het is natuurlijk voor iedereen even weer wennen. 

Nieuwe groepssamenstelling, nieuwe juffen enzovoort. We zijn nog in de fase van het vormen van een 
groep. 

We hebben al hard gewerkt de afgelopen weken. We zijn gestart met alle niveaugroepen. Ook dit is voor 
sommige leerlingen even wennen. 

Op de maandag en dinsdag hebben we een stagiaire van het Noorderpoort in de klas. Juf Demi Heidekamp, 

ze volgt de SAW-opleiding en helpt juf Anita met hand- en spandiensten in de klas, ze voert daarnaast 
opdrachten uit die ze vanuit de opleiding mee krijgt. 

De komende weken gaan we werken over de Kinderboekenweek met als thema: ‘Reis Mee!´, mocht u nog 
spullen hebben die met dit thema te maken hebben geef het de leerlingen mee! 

 

                                           
 

 
 



 
GROEP 7C/8A 
We zijn nog maar 5 weken op weg in het nieuwe schooljaar, toch lijkt het alsof we al maanden weer op 

school zijn, de kinderen zijn al helemaal gewend aan hun nieuwe klasgenoten, we zijn een fijne groep. 
We zijn in groep 7c/8a alweer keihard aan het werk. Het werken in de niveaugroepen is ook al weer 

opgestart en de leerlingen werken op hun niveau aan rekenen, lezen en spelling. 
We gaan 2 twee keer in de week naar gymnastiek, op de maandag geeft juf Rianne de lessen en op 

donderdag verzorgt meester Menno de les. Wilt u er op deze dagen voor zorgen, dat uw kind gymkleding 

meeheeft? 
In onze groep werkt meester Menno op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op de vrijdag staat 

meester Jakob voor de groep. Op de maandag en de dinsdag hebben we een stagiair in de groep, meester 
Lennard. Hij is onder andere in de klas voor ondersteunende activiteiten. 

 

GROEP 8B 
De start van het schooljaar is geweest en de eerste dingen zetten we even op een rijtje. Zo hebben we een 

stagiaire in de klas, Juf Lotte. Ze is er elke maandag, dinsdag en vrijdag een half jaar lang. Gezellig en 
handig!  

Lotte vertelt over zichzelf: “Ik heb het erg naar mijn zin in klas 8b. Ik ga er dan ook vanuit dat het naast een 
leerzaam half jaar, ook een leuk en gezellig half jaar wordt. Ik ben 24 jaar en zit nu in het 4e jaar van de 

pabo. In mijn vrije tijd maak ik graag lange wandelingen in de natuur, samen met mijn twee honden.” 

In de klas zijn we verder bezig met schimmels. We kweken zelf champignons en er was een grote 
paddenstoel (ter grootte van een handbal) meegenomen naar de klas. Ook komen er foto’s binnen van 

leerlingen die gewandeld hebben en paddenstoelen hebben gezien. Erg interessant!  
 

                     
 

Samen zijn we bezig met het vervolgonderwijs en meerdere leerlingen hebben gevraagd om huiswerk. Dit 

hebben ze nu mee. In een huiswerkmapje zit Engels en topografie, verder soms aangevuld met rekenen of 
begrijpend lezen. Het laatste is verschillend per leerling. Bij Engels en topografie gaat het niet om het 

maken, maar om het leren. Dus bijvoorbeeld elke dag even tien minuten de woorden doornemen. Het zou 
mooi zijn als de leerlingen u gaan vragen om hen te overhoren. In de klas komen de Engelse woorden ook 

bij de lessen aan bod, zo zijn ze goed voorbereid.  

Elke twee weken wordt er ook gekookt in de klas. Twee leerlingen gaan dan zelfstandig (onder begeleiding) 
koken, ze kiezen zelf het recept. Zo hebben we al bieten pannenkoek gehad en fruitbakjes met bladerdeeg. 

Om te smullen… 
 
GROEP 8C 
We zijn alweer een aantal weken druk aan het werk geweest. De niveaugroepen voor lezen, rekenen en 
spelling zijn weer opgestart. Ook in de groep zijn we flink aan de studie met: taal, Engels, schrijven, 

wereldoriëntatie etc. 

Juf Margreet staat op maandag en dinsdag voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag meester 
Hendrik. Op maandag loopt juf Amber stage bij ons in 8c. 

De eerste weken stonden natuurlijk in het teken van kennismaken (schatkist), elkaar beter leren kennen. 
Ook zijn de schoolregels en afspraken in de klas met elkaar besproken.  

Afgelopen maandag was de ouderavond, de aanwezige ouders zijn geïnformeerd over het reilen en zeilen in 
groep 8c. Natuurlijk een belangrijk jaar voor de jongens en meiden en voor u als ouder. Samen gaan we ons 

oriënteren op het vervolgonderwijs. Nader informatie volgt binnenkort. 

 


