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Beste lezer, 

Dit is de derde 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 
Donderdag 7 november  - Nationaal schoolontbijt 
Maandag 11 november   - Sint Maarten 

Dinsdag 12 november  - Voorlichting schoolverlaters Voortgezet Onderwijs 
Vrijdag 15 november  - Groepen 3 en 4 zijn vrij 

Vrijdag 28 november  - Volgende nieuwsbrief 

Donderdag 5 december  - Sinterklaasfeest 
Vrijdag 6 december  - 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. 

 

 

FIETSKEURING VEILIG VERKEER NEDERLAND 
Dinsdag 1 oktober hebben we weer meegedaan met de jaarlijkse fietskeuring van Veilig Verkeer Nederland. 

De fietskeuring was in handen van VVN afdeling Stadskanaal. 

De dagen worden korter en het weer minder aangenaam daarom is het belangrijk om in deze periode extra 
aandacht te besteden aan de veiligheid van fietsende, schoolgaande kinderen. Dus op een veilige fiets naar 

en van school. 
De fietskeuring was voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, in totaal 40 fietsen. Helaas was het op de 

dag van keuring heel slecht weer. Veel kinderen zijn gebracht met de auto. De vrijwilligers van VVN hebben 
in totaal 26 fietsen gezien, 22 kregen een sticker met akkoord en veilig. Vier fietsen kregen een 

onvoldoende.  

 
 
PROJECT KINDERBOEKENWEEK 

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘REIS MEE!’. 

Alle leerkrachten van de onderbouw hadden een boek gekozen passend bij dit thema. Een boek over de bus, 

de trein, het vliegtuig, de trekker en de auto en ……ook de garage. Aan de kinderen de vraag: waar wil je 
meer over te weten komen? Bijvoorbeeld het vliegtuig. Drie keer op de donderdagmiddag werd er aandacht 

aan besteed. Dat hield in: 1 keer het gekozen boek, 1 keer een uitje naar… en 1 keer een verwerking. Zo 
hopen we dat iedereen weer iets wijzer is geworden. Leuk om te zien hoe kinderen (jong en oud door 

elkaar) elkaar helpen. En ……toch prachtig om te horen dat je zomaar even in een vliegtuig mag zitten. 
Helemaal gratis, voor niks. We bedanken alle ouders die als taxi dienst hebben gedaan. 

http://www.debaldakijn.nl/


De leerkrachten van de bovenbouw hebben bedacht dat we dan een reis door Europa gaan maken. 

Natuurlijk niet echt maar denkbeeldig. De reis begint in groep 6a die van Nederland doorreist naar 
Scandinavië. Groep 6b ging van Scandinavië naar Rusland. Groep 6c/7a van Rusland naar Turkije. Groep 7b 

van Turkije naar Griekenland. Groep 7c/8a van Griekenland naar Italië. Groep 8b van Italië naar Frankrijk en 
een klein beetje Spanje. Groep 8c van Frankrijk naar Engeland. 

Een hele grote en lange reis. De groepen hebben allerlei dingen geleerd over deze landen. Als afsluiting 

hebben we een buffet gemaakt met hapjes uit deze landen. Bv. een Kannelbullar, een Russische salade, 
Baklava en een Italiaanse salade. Het was in ieder geval smullen. 

 
 

                                     
Russische salade   Kannelbullar   Baklava 

 
 

MUZIEKONDERWIJS 
Vanaf eind september worden er weer muzieklessen gegeven op onze school door 
Mariëlle Groenendijk-de Muinck van de Kunstenschool in Stadskanaal.  

Zij geeft elke maandagmiddag muzieklessen aan een aantal groepen binnen onze school.  
 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

GROEP A  
Groep A en B maakten een gezellig reisje naar Vlagtwedde. 

We liepen met zijn allen naar het busstation waar we moesten zoeken naar LIJN 14. 

Kaartjes gekocht, pasjes gescand bij de paal en de reis kon beginnen. 
In Vlagtwedde bezochten we de fietsenmaker. Hij heeft ons alles over de fiets verteld. 

Om 12 uur reden we weer terug naar Stadskanaal. 
Het was een geweldige ochtend. 

 

                            
 
GROEP B 
Nadat de letter M en S de letterflat hebben bewoond, is nu de letter R aan de beurt. Een rood rondje, 
macaroni en een groene viltstift zijn de nieuwe bewoners. De cars auto en de krant (Kanaalstreek) konden 

blijven!!! Knap bedacht toch…  

                                          



We zijn op bezoek geweest bij De Toverdoos. Agnes heeft voor ons een mooie voorstelling gespeeld. Dit in 

het kader van de Kinderboekenweek. Ook maakten we een rit met de bus naar een fietsenzaak in 
Vlagtwedde. De buschauffeur heeft ook de toeter nog laten horen in A…..?? In de groep maakten we een 

auto van een grote doos. De auto’s zijn prachtig geworden, nu maar hopen dat ze in de taxi, auto of achter 
op de fiets passen! Even een weekje vakantie en daarna knutselen we een mooie lampion voor het  

Sint Maartenfeest. 

 

GROEP 3A  
De kinderen van groep 3a zijn volop aan de slag met het leren lezen. Deze week ronden we kern 2 af en 
starten we met kern 3. Deze kern heeft als thema: ‘Hoe voel je je’. We gaan naast het leren van de nieuwe 

letters d, oe, z, ij, h ook veel nieuwe woorden leren die te maken hebben met gezondheid in het algemeen 

en lichaamsdelen. Thuis kunnen de kinderen inloggen op ‘Veilig leren lezen’ en ook oefenen met genoemde 
letters en woorden. Er zijn al heel wat kinderen die thuis ook even aan de slag gaan!  

Als het inloggen thuis nog niet is gelukt, laat het ons dan even weten! Tijdens de rekenlessen zijn we vooral 
bezig met het vlot herkennen van de hoeveelheden en getal-symbolen t/m 12 en splitsen. We oefenen 

dagelijks het schrijven van de letters en de cijfers, dit gaat steeds beter!  
De afgelopen weken hebben we gewerkt over de Kinderboekenweek met als thema: ‘Reis mee!’. De 

kinderen konden een vervoersmiddel kiezen waar ze meer over wilden weten, zo konden ze kiezen uit 

bijvoorbeeld: de trein, de trekker, de auto, de bus en het vliegtuig.  Ze hebben veel geleerd in de klas, maar 
ook erbuiten door de verschillende uitstapjes of activiteiten die erbij hoorden. Ook hebben we extra 

voorgelezen in de groep.  
 

GROEP 3B/4A 
In onze groep hebben we ook gewerkt over de Kinderboekenweek, die had dit jaar als thema ‘Reis mee!’. De 
kinderen mochten hierbij zelf een voertuig kiezen waar ze meer over wilden weten. De kinderen die voor de 

trein hadden gekozen zijn naar de Star geweest, de kinderen die de trekker hadden gekozen gingen bij juf 
Leonie thuis trekkers kijken, de kinderen die voor de garage/auto hadden gekozen hebben met de auto van 

juf Simone weer veel geleerd over olie bijvullen, bandenspanning, etc.., de kinderen die gekozen hadden 

voor de bus gingen met de bus op reis en de kinderen die voor vliegtuig hadden gekozen zijn op het 
vliegveld van Vledderveen geweest. De kinderen waren erg enthousiast. Het was een geslaagd project!  

Afgelopen dinsdag zijn we naar het bos geweest samen met groep 4b. Hier hebben de kinderen veel geleerd 
over de natuur. Ze hebben met een spiegeltje paddenstoelen aan de onderkant bekeken, er zijn kastanjes, 

eikels en beukennootjes gezocht. Kortom het was een geslaagde dag met mooi weer. 

 

                              
 
Een hele fijne herfstvakantie!  

 
GROEP 4B 
De herfstvakantie staat voor de deur. De groepen 3b/4a en 4b zijn daarom afgelopen dinsdag naar het bos 

geweest. We zijn op zoek gegaan naar mooie blaadjes, eikels, kastanjes, mos en beukennootjes om mee te 

nemen naar huis, maar ook naar paddenstoelen. En wat hebben we er veel gevonden. Grote en kleine 
paddenstoelen werden bekeken met een spiegeltje vanaf de onderkant. Een dag om niet snel te vergeten. 

Het was heerlijk! Ook hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Alles wat de leerlingen afgelopen weken 
hebben geleerd over vervoersmiddelen werd deze week verwerkt in een creatieve opdracht. 

We hebben ook nieuwe iPads en Chromebooks op school. Daar hebben we ook mee gewerkt, want dat zijn 

belangrijke vaardigheden waar kinderen nog veel plezier van kunnen hebben. 
 

 
 

 
 



GROEP 5A 
Wat gaat de tijd toch snel, zo is het nog zomer en nu is het alweer herfst, zelfs alweer bijna herfstvakantie! 
Er is ook al weer van alles te melden vanuit onze groep. Zo hebben de leerlingen meegedaan met het 

project Reis mee!’ gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Ze hebben drie keer op een donderdagmiddag in 
verschillende werkplaatsen iets gedaan dat met reizen te maken had. De leerlingen waren hier heel 

enthousiast over. Naast alle reguliere vakken zoals lezen, rekenen, taal, schrijven en gym, hebben we op 

dinsdag een creatief handvaardigheidsmoment. Juf Johanna komt ons daarbij elke week helpen. Zo hebben 
we al mooie voertuigen op de ramen gemaakt, bussen geverfd en kleurrijke vliegtuigjes gemaakt. Deze 

hangen (vliegen) in de klas. Ook met de Kanjertraining hebben we al behoorlijke stappen gezet.  De vorige 
keer kon u al lezen dat we kennis hebben gemaakt met Max en met de verschillende kleuren petten. Nu 

hebben de leerlingen ook in het werkboek van groep 5 gewerkt. In groep 5 heet het thema: ‘Max en de 

zwerver’. Hier horen voorleesverhalen en lessen bij. De leerlingen vinden dit echt heel leuk en leren er veel 
van. Nog even ter herinnering: onze groep heeft gym op dinsdag, woensdag en vrijdag. Het komt nog 

regelmatig voor dat een paar leerlingen hun gymkleding niet bij zich hebben. Wilt u uw kind hierbij 
ondersteunen? Zoals u ziet hebben de leerlingen van groep 5a de afgelopen weken goed hun best gedaan 

en hebben ze een weekje herfstvakantie dik verdiend. Fijne vakantie allemaal! 

 
GROEP 5B 
Onze groep is goed bezig geweest met het project over de Kinderboekenweek dat als thema ‘Reis mee!’ had. 
Ze hebben een mooi Volkswagenbusje geverfd en luchtballonnen en voertuigen geknutseld. 

 

                                                                
 
Ze hebben ook gekozen voor een voertuig dat ze interessant vonden en daarover gewerkt in verschillende 

groepen. Ze zijn zelfs op pad gegaan om het voertuig te bekijken of er zelfs mee vervoerd te worden. Zo zijn 
kinderen naar de Star geweest en hebben er weer anderen een ritje met de Q-bus gemaakt.                                               

Ook zijn er kinderen naar het vliegveld geweest waar ze in een echt vliegtuig mochten zitten. Sommige zijn 

naar een boer geweest en hebben op een heuse tractor gezeten.  Een paar kinderen weten nu ook alles van 
de garage. Het was een mooi project, waar de kinderen allemaal van hebben genoten.  

We hebben vorige week meegedaan aan de ‘Week van de Pauzehap’. De kinderen maakten kennis met de 
Schijf van Vijf en hebben geleerd dat ze daaruit heerlijke pauzehappen kunnen kiezen. Zo hebben we ook 

paprika, wortel en komkommer gegeten met als dipsaus pindakaas. Ze keken eerst vreemd op, maar vonden 

het wel heel lekker.  
 

GROEP 6A  
In groep 6a hebben we meegedaan met ‘Ik eet het beter’. Dit stond in het teken van de pauzehap. We 

hebben geleerd dat er gezonde pauzehappen zijn. Er was watermeloen, paprika, komkommer en wortelen 

en rijstwafels met 30+ kaas. Bij de paprika, wortelen en de komkommer kregen we als dipsaus pindakaas. 
De reacties hierop waren wisselend. De één vond het lekker en de ander vond het geen succes. 

We zijn natuurlijk ook bezig met de Kinderboekenweek. In groep 6a maken we een reis door Scandinavië. 
We hebben het gehad over Vikingen, we hebben een Dalarnapaardje gemaakt (het symbool van Zweden). 

Donderdag hebben alle groepen hapjes gemaakt uit het land waar ze naar toe zijn gereisd.  
Het was heerlijk smullen… 

 

GROEP 6B 
Wat zijn we weer druk geweest met van alles en nog wat: Natuurlijk was er de Kinderboekenweek die dit 

jaar het thema ‘Reis Mee!’ had. De groepen 6 tot en met 8 zijn denkbeeldig op reis gegaan door Europa. 6B 

was daarvoor in Rusland, het grootste land ter wereld. Bijna 500 keer groter dan Nederland en zo hebben 
we nog veel meer over het land geleerd. We hebben Matroesjka’s en verschillende voertuigen gemaakt en 

Russische liedjes gezongen waarbij we natuurlijk op een speciale manier moesten dansen.      

                                                                                                                                                                             

 



     
Gisteren hebben we genoten van onze Russische salade tijdens het Europees buffet. Over eten gesproken 
…… het was vorige week ook de week van de Pauzehap: de groepen 5 en 6 hebben hieraan meegedaan. De 

leerlingen leren daarbij heel veel verschillende pauzehappen uit de Schijf van Vijf kennen.  Zo hebben we 
o.a. genoten van de ‘groentefriet’, reepjes komkommer, wortel en paprika met een dip van pindakaas!  

Leuk, lekker en gezond.  

                                          
GROEP 6C/7A 
De herfstvakantie staat voor de deur. Even een korte terugblik voor we de vakantie in gaan. 

Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek gecombineerd met Onderwijs Aktief. Het thema was: 
‘Reis mee!’. Met de groepen 6/7/8 hebben we een reis door Europa gemaakt. In elke groep stond een land 

centraal. In onze groep stond het land Turkije centraal. We hebben geleerd door welke landen je komt als je 
van Nederland naar Turkije reist. We hebben samen een paspoort gemaakt en ook hebben we Turkse 

muziek geluisterd. De afsluiting was gezamenlijke lekkernij uit allerlei landen met de andere groepen 6/7/8. 
Onze lekkernij was Baklava, een Turks nagerecht.’ 

Ook hebben de kinderen in de afgelopen periode een toets van topografie gemaakt. De resultaten waren 

ontzettend goed. Er is hard geleerd. 
Een fijne herfstvakantie gewenst. 
 

GROEP 7B 
De afgelopen periode van de ene nieuwsbrief naar deze nieuwsbrief is voorbijgevlogen. 

We hebben de ouderavond voor groep 7 weer gehad. Hierin hebben we het een en ander verteld over wat 
er allemaal gaat gebeuren in groep 7. Wat fijn dat we zoveel ouders hebben kunnen spreken! 

Verder hebben we gewerkt over de herfst en hebben we een fietskeuring van Veilig Verkeer Nederland 
gehad. Ook landelijk wordt er aandacht aan besteed door de actie ‘Zet je licht aan’, hier hebben we het 

tijdens de lessen van Nieuwsbegrip ook over gehad. 

De afgelopen twee weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Reis mee!’ van de Kinderboekenweek. Wij zijn 
met de boot vanuit Turkije naar Griekenland gegaan. We hebben verschillende dingen uitgezocht en gelezen 

over beide landen. Zo weten de leerlingen nu hoe Turks brood wordt gemaakt en waar de eerste 
Olympische Spelen werden gehouden. 

 

GROEP 7C/8A 
Alweer bijna herfstvakantie!! De tijd vliegt als je het naar de zin hebt. Afgelopen periode zijn we voor het 

eerst naar de bibliotheek geweest, het ging echt prima. We houden het maandelijkse bibliotheekbezoek er 
dus in. 

Verder zijn we de afgelopen weken bezig geweest met de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Reis 

mee!’. De bovenbouw reist door Europa en groep 7C/8A is dwars door Italië gereisd. 
We hebben in het Italiaans leren tellen, we hebben de kleuren geleerd, we hebben samen iets lekkers 

gemaakt voor de afsluiting en we hebben op de nieuwe Chromebooks allerlei vragen beantwoord over Italië. 
Na de herfstvakantie zijn we al weer in de periode van 11 november, Sinterklaas en Kerst aangekomen. 

Volop gezelligheid dus op school! Maar daarover leest u meer in de volgende nieuwsbrief. 
 

GROEP 8B 
Er is weer een aantal weken voorbij en de herfstvakantie staat voor de deur. In deze weken hebben we 
gewerkt aan de Kinderboekenweek, met het thema ‘Reis mee!’. We hebben opdrachten gedaan in het kader 

van vervoersmiddelen en een land ‘Frankrijk’. Zo maakte iemand de Eifeltoren van klei, PowerPoint over 

Frankrijk, Franse gebakjes van klei, verhalen over nieuwe vervoersmiddelen.  

                                                          
Dit hebben we gepresenteerd aan de andere groepen, waarbij er ook een Franse soep geserveerd werd. 

Ondertussen gaat de champignon-kweek behoorlijk traag, we hebben nog geen champignons kunnen 
oogsten. Maar misschien missen we ook wel de groene vingers hiervoor. Er komen wel al kleine 

champignons op, maar dit mag eigenlijk geen naam hebben. Na de vakantie op donderdag 31 oktober, 
krijgen de leerlingen hun eerste topografie toets. We starten dan met de provincies, hoofdsteden van de 

provincies en de wateren. Benieuwd hoe goed iedereen leert (de bladen hiervan zitten in het 

huiswerkmapje). 



 

GROEP 8C 
De eerste paar weken zijn al weer omgevlogen en wat hebben we al weer veel gedaan! In groep 8c zijn we 

met aardrijkskunde aan het werk over het Amazonegebied en de export van verschillende producten. Ook 
Engels is inmiddels opgestart met nieuwe boeken die nog meer inzetten op het vergroten van kennis van de 

Engelse taal. De laatste 2 weken zijn we aan het werk over de Kinderboekenweek die als thema ‘Reis Mee!’ 

heeft. In de complete bovenbouw maken we een virtuele reis door Europa. Met groep 8c zijn we in Spanje 
gestrand met onze camper en moeten we met een vliegtuig naar Engeland zien te komen. Over beide 

landen hebben de kinderen onderzoek gedaan en sommige kinderen kennen zelfs al wat Spaanse woorden! 
We gaan ons project donderdag afsluiten met een lopend buffet. Iedere klas maakt van zijn land een aantal 

hapjes en/of lekkernijen. Groep 8c heeft gekozen voor Paella uit Spanje en jazeker, Engels drop uit 

Engeland. Volgende week nog even een weekje weer uitrusten, we zien de leerlingen op 28 oktober graag 
weer verschijnen. 

 

 
 
 
                             AFSLUITING PROJECTWEEK 
 
De projectweek ‘Reis mee!’ hebben we afgesloten met een heerlijk buffet waarbij de gerechten uit de 
verschillende landen geproefd konden worden. 

 

               
 

       Spanje en Engeland    Rusland 
 

 
 

                 
               

 
                                      Griekenland 


