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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 20, nr. 4, 12 december 2019 
 

 
Beste lezer, 

 

Dit is de vierde 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: 
https://debaldakijn.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

het team van SBO De Baldakijn 

 
 

AGENDA 
19 december  Kerstmaaltijd 

20 december  Kerstviering Poststraatkerk 

15 januari  Meeloopdag groep 8 UBBO Emmius Maarsdreef 
23 januari  Volgende nieuwsbrief 

 3 februari  Rapportbesprekingen (leerlingen vrij) 
 6 februari  Rapporten mee 
 
 

Kerstvakantie: van vrijdagmiddag 20 december om 12.00 uur t/m zondag 5 januari 2020.  

                          Dus: Alle leerlingen komen maandag 6 januari weer op school. 

LEERLINGEN IN EN UIT              
Na de kerstvakantie zal de groepssamenstelling van enkele groepen behoorlijk veranderd zijn. Het is een 
komen en gaan van leerlingen. Er zullen na de Kerstvakantie ongeveer 5 leerlingen De Baldakijn verlaten en 

naar een andere school gaan. Wij wensen jullie het allerbeste op je nieuwe school. Veel schoolplezier! 

Daarnaast mogen wij, zoals het nu lijkt, ongeveer 14 nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers 
verwelkomen. De nieuwe leerlingen hebben voor de Kerstvakantie al een kijkje genomen op onze school. 

Nogmaals welkom en wij hopen dat jullie met veel plezier naar onze school mogen gaan.             
Enkele leerlingen, die al op onze school zitten, worden doorgeschoven naar een andere groep. Uiteraard 

worden de ouders/verzorgers daarover geïnformeerd. 

 

 

 

 

MEEME WEVER, ONZE DIRECTEUR-BESTUURDER, OVERLEDEN                 
Zoals u wellicht gehoord of gelezen heeft, is onze directeur-bestuurder Meeme Wever op 19 november jl. 

overleden. Meeme was directeur-bestuurder van Scholengroep Perspectief waar De Baldakijn deel vanuit 
maakt. Meeme heeft zich ruim 40 jaar, in diverse functies, met hart en ziel ingezet voor het onderwijs. Dit 

gold de laatste jaren ook voor onze school sinds de aansluiting bij de Scholengroep Perspectief. Meeme, een 
man met een ‘onderwijshart’, humor en met visie. Helaas heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd niet 

mogen bereiken. Wij wensen Harma, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte en kracht om dit verlies 

een plek te geven. 

https://debaldakijn.nl/
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SINTERKLAAS 
Donderdag 5 december brachten Sint en zijn Pieten een bezoek aan de school. Sint kwam in een mooie 
sportauto en werd verwelkomd door alle leerlingen van de Vlaanderenlaan. Bert Drenthe verzorgde ook deze 

keer weer voor de muzikale omlijsting. Het was een groot feest. Foto’s van dit feest kunt u vinden op onze 
website. 

 
 
KERST OP DE  BALDAKIJN 
Donderdag 19 december hebben wij een kerstmaaltijd op school.  

Vrijdag 20 december hebben we een kerstviering in de Poststraatkerk.  
De leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij. 

Nadere informatie volgt. 

                                   
 

 

 
RAPPORTEN 
Veel leerlingen hebben hun rapporten al weer meegenomen naar school, maar nog niet iedereen heeft hem 

ingeleverd. We willen graag dat alle leerlingen hun rapport van het vorig schooljaar inleveren bij de 
leerkracht. De rapporten zijn voorzien van een kleurige hoes. De leerlingen krijgen eenmalig een hoes voor 

het schoolrapport en deze zal gedurende hun hele schoolloopbaan op De Baldakijn worden gebruikt. Helaas 

zijn wij genoodzaakt om € 4,00 in rekening te brengen voor zoekgeraakte rapporten. 
 

RAPPORTBESPREKINGEN 
Net al het voorgaande schooljaar zullen de rapportbesprekingen met de ouders onder schooltijd 

plaatsvinden. Niet alleen het rapport, maar ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind zal worden 

besproken en zal getekend moeten worden door de ouders.  
De leerlingen zijn daarom maandag 3 februari 2020 vrij. 

 

BEREIKBAARHEID BIJ STORINGEN EN VAKANTIES 
Indien bij storingen of vakanties de school niet bereikbaar is, kan er gebruik worden gemaakt van het 

algemeen e-mailadres. De school is te bereiken op: info.debaldakijn@sgperspectief.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.debaldakijn@sgperspectief.nl
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SLECHT WEER 
Nu het weer wat slechter wordt, vinden we het belangrijk om een aantal zaken even onder de aandacht te 
brengen.  

 
Mocht bij slecht weer, bijvoorbeeld ijzel, sneeuw het taxivervoer wel door gaan, dan is het aan 

de ouders om te beslissen hun kind wel of niet mee te laten reizen. 

Voor wat betreft het leerlingenvervoer zijn er onderstaande afspraken gemaakt: 
 

 
Welke afspraken zijn wenselijk als er een weeralarm is afgegeven voor de volgende dag?  

• Mocht er door het KNMI een weeralarm code rood worden afgegeven voor de volgende dag, dan 
vindt er de volgende dag geen leerlingenvervoer plaats. 

• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via de website.  

• Wordt een weeralarm code oranje afgegeven voor de volgende dag dan zal de vervoerder (indien 
daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator leerlingenvervoer beoordelen of er wel dan niet 

leerlingenvervoer plaatsvindt. 
• De vervoerder meldt dit besluit de dag voordat het probleem zich voor zal doen via de website. 

 

Welke afspraken gelden als er ’s morgens voor schooltijd een weeralarm is afgegeven? 
• Mocht er voor schooltijd een weeralarm code rood zijn afgegeven dan vindt er geen 

leerlingenvervoer plaats. 
• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 

• Mocht ’s morgens voor schooltijd een weeralarm code oranje zijn afgegeven dan zal de vervoerder 

(indien daarvoor is gekozen) in overleg met de coördinator leerlingenvervoer beoordelen of er wel of 
geen leerlingenvervoer plaatsvindt. 

• De vervoerder meldt dit besluit via de website aan de scholen en de ouders. 
 

Welke afspraken gelden als er gedurende de schooltijd een weeralarm is afgegeven? 
• Als in de loop van de dag een weeralarm code rood of code oranje wordt afgegeven besluit de 

vervoerder (indien daarvoor is gekozen) in samenspraak met de coördinator leerlingenvervoer het 

vervoer op een eerder tijdstip te laten plaatsvinden. 
• De vervoerder stelt de scholen op de hoogte van het besluit en het tijdstip waarop de kinderen 

worden opgehaald. 
• De scholen bellen de ouders om hen er van op de hoogte te brengen dat het kind eerder thuis zal 

worden gebracht. Dit betekent ook dat ouders er voor moeten zorgen dat ze telefonisch bereikbaar 

zijn. 
• De leerlingen van wie de school heeft vastgesteld dat er opvang beschikbaar is worden vervoerd. De 

overige leerlingen blijven op school. De verantwoordelijkheid voor deze leerlingen berust bij de 
school. 

• De vervoerder stelt de coördinator op de hoogte van de achtergebleven leerlingen (indien van 
toepassing). 

• De kinderen die op school zijn achtergebleven moeten door hun ouders worden opgehaald. 

 
 

In het bovenstaande is steeds sprake van situaties waarin een weeralarm is afgegeven door het KNMI maar 
is ook van toepassing bij andere calamiteiten. Dit te beoordelen door de vervoerder en de coördinator 

leerlingenvervoer. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A 
De Sint is weer naar Spanje. Tijd om over kerst te werken. 
We vouwen een kerstboom, we plakken blokjes in een kerstboom. Alles moet keurig op zijn plek.  

Een lichtje hoort erbij. Tijdens de werkles is het soms ook even donker in de klas want er wordt “gespiegeld” 
met de lichtbak. Wij doen mee met een Pilot van de Parro-app. Tot dusver gaat het prima over en weer. 

Iedere dag  kun je meekijken d.m.v.  foto’s wat we gedaan hebben in de groep.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEP B 
Na het lampionnenfeest is het nu december. Ook een maand met gezellige feesten. Nadat we de Buiten 

Baldakijn Disco hadden gehad ging Sint  met zijn Pieten mee naar binnen. In het speellokaal stond de 
deftige stoel voor de Sint. Voor groep B werd er door de Pieten een prachtige zak met cadeautjes gebracht. 

En wat waren de kinderen blij verrast. Iedereen probeerde de naam op het pakje te lezen. En toen iedereen 

een pakje had? Goed vasthouden, dan samen tellen en YES…. scheuren maar. De juffen zagen alleen maar 
blije gezichten!!!Dat had Sint dus goed gedaan. Een duimpluim voor de Sint en zijn hulpen. Sint was 

misschien net weer op weg naar Spanje of wij bereiden ons voor op het volgende feest.                                                                                         
De klas is nu helemaal in kerstsfeer. Een kerstboom, we knutselen gezellig samen, oefenen voor het feest in 

de kerk en zo meer. Het rekencircuit is in kerstsfeer.  Het ‘gewone’ werk komt ook aan bod. Volgende week 

donderdag gezellig samen eten in het Baldakijnrestaurant. December gezelligheid. 

 

GROEP 3A 
De afgelopen Sinterklaasperiode was een enorm succes in groep 3a. Lezen over de Pieten in je eigen 

sinterklaasleesboek, het splitsen met pepernoten, het ontwerpen en inrichten van een kartonnen 
Sinterklaashuis en het pepernoten bakken in de klas. 

Het bezoek aan het Sinterklaashuis in Ter Apel was een hoogtepunt, we hebben allerlei activiteiten gedaan 
om een origineel ‘Pieten diploma’ te mogen ontvangen. En wat is er nou interessanter dan Sinterklaas aan 

het werk te zien in zijn werkkamer en hem allerlei vragen te mogen stellen. De foto’s van dit uitje zijn te 
vinden op de website of jullie hebben foto’s ontvangen via de Parro-app. Ook 5 december was een fijne dag 

met Sinterklaas en zijn pieten in het speellokaal. En dan vooral met de pieten gymmen en spelen! Wat 

hebben de kinderen genoten. 
Deze week komt de kerst al in de klas, we oefenen een lied voor de kerstviering en maken de klas gezellig 

klaar voor het kerstdiner. De sfeerlichtjes en de kerstbomen hangen al. Tijdens de lees- en rekenlessen 
proberen we zoveel mogelijk de kerst erin te betrekken. We zijn ook allerlei ideeën aan het verzamelen om 

het sinterklaashuis om te toveren in een kerst-huis. Het huisje heeft al een klein kerstboompje met ballen en 

slingers, die de kinderen mogen optuigen tijdens een speelmoment. Kortom een prima opwarmertje voor de 
aankomende feestdagen. Als klas wensen wij iedereen een fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2020 toe! 
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GROEP 3B/4A 
We hebben een leuke Sinterklaasperiode gehad. Donderdag 28 november zijn we naar het Sinterklaashuis in 

Ter Apel geweest. Hier hebben de kinderen een aantal leuke Pieten-opdrachten gedaan. Zoals pakjes 
inpakken, lopen over een dak, sinterklaasliedjes zingen en ook konden de kinderen hun vragen aan 

Sinterklaas stellen. Nu zijn we in de gezellige periode voor Kerst. We hebben de kerstboom in de klas samen 

versierd. Er zijn mooie kerstbomen geknutseld, de klas is helemaal in de kerstsfeer.  
Een hele fijne kerstvakantie, prachtige kerstdagen gewenst en een goed 2020! 
 

GROEP 4B 
De maand december is een echte feestmaand. De maand van Sinterklaas en de 

Kerst. Een donkere wintermaand, waar we het gezellig maken met lichtjes in de 
kerstboom. Een tijd van gezellig samen liedjes zingen en oefenen voor de 

kerstviering op vrijdag 20 december. Van hij komt hij komt, tot aan ‘Dag grote ster’. 
Maar ook een maand vol met lekkers. Vorige week kwam de Sint met zijn pieten in 

groep 4 b met een grote zak cadeautjes. In de ochtend hadden we gezellig 

kruidnootjes gebakken, dus het rook nog heerlijk in de klas. Na een dansje op het 
nummer ‘chocolade’ en een grappig voorgedragen gedicht door wel zeven leerlingen, 

ging de Sint weer verder. Groep 4b wenst iedereen fijne en vooral gezellige 
feestdagen toe. 

 
 

GROEP 5A 
We zitten volop in de donkere periode voor Kerst, maar het is zeker geen ongezellige periode. In tegendeel 

zelfs! Onze klas is sfeervol verlicht en we hebben al een echte kerstboom staan, deze hebben we samen 
versierd. In de groep hebben we een heel leuk Sinterklaasfeest gevierd op 5 december. Er waren veel 

leerlingen uit de groep die een stukje hebben opgevoerd voor Sinterklaas. Knap hoor, je moet het maar 
durven! Als groep hadden we ook een heel mooi swingend lied ingestudeerd voor de Sint: ‘Sint swingt’. Het 

was zo’n leuk nummer dat zelfs Sinterklaas niet helemaal stil kon blijven zitten. Voor iedereen was er 
natuurlijk een mooi cadeau. Foto’s van het Sinterklaasfeest zijn te vinden op de website en een aantal foto’s 

zijn met de ouders die de Parro-app hebben geïnstalleerd gedeeld. Nu Sinterklaas Nederland weer heeft 

verlaten, om naar Spanje terug te keren, verheugen wij ons inmiddels op het Kerstfeest. We werken tussen 
alle feestbedrijven ook flink aan alle reguliere vakken natuurlijk. Vanuit groep 5a wensen we iedereen nu 

alvast een fijne vakantie, mooie feestdagen en een fantastisch 2020 toe! 

 

GROEP 5B   
Wat is het weer een mooie tijd. Zo heeft Sinterklaas weer een bezoek gebracht aan onze school. Onze groep 
heeft flink geoefend om een mooi optreden te kunnen laten zien. Het was heel knap gedaan. Sommige 

ouders hebben via de Parro-app wat foto’s kunnen zien van het optreden. Nu is onze klas al weer sfeervol 

ingericht voor het Kerstfeest. We hebben de kerstboom samen versierd en allemaal lichtjes opgehangen in 
de klas. De kinderen hebben alweer een mooie kerstkrans voor op het raam geknutseld en zijn al bezig met 

hun placemat, om met het kerstbuffet te kunnen gebruiken. We zijn al weer druk aan het oefenen voor het 
optreden in de kerk. We beloven dat de kerstviering weer erg mooi gaat worden. U komt toch ook kijken?  

Groep 5b wenst iedereen een prettige Kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

 

GROEP 6A 
Wat is het een gezellige tijd. In groep 6 hebben we voor het eerst surprises en gedichten gemaakt. En wat 
hebben ze ontzettend goed hun best gedaan. De gedichten waren supermooi en fantastische surprises. 

Daarvoor waren er natuurlijk ook allerlei activiteiten. Nationaal schoolontbijt, programmeren in de bieb, 

lampions lopen. 
Nu zijn de leerlingen aan het oefenen voor het zingen in de kerk tijdens de kerstviering. Ook hebben we op 

donderdag 19 dec. een heerlijke kerstmaaltijd. Kortom nog een hele gezellige week.  
Daarna genieten we van 2 weken kerstvakantie. Wij wensen iedereen een fijne Kerst en alvast de beste 

wensen voor het nieuwe jaar. 
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GROEP 6B 
Alweer een tijdje geleden dat we de laatste nieuwsbrief hebben gehad. Er is dus ook heel veel gebeurd 
naast het ‘gewone’ schoolwerk. Zo hebben we op 1 november genoten van een heerlijk Nationaal 

Schoolontbijt en van daaruit zo de feesten tegemoet: 11 november natuurlijk langs de klassen met onze 
zelfgemaakte lampions, waarna de meeste leerlingen ’s avonds nog het nodige snoepgoed bij elkaar hebben 

gezongen. 5 december Sinterklaas gevierd, iedereen had weer super zijn best gedaan op gedichten en 

surprises en het was een hele gezellige dag. De week ervoor hadden we onze eigen pepernoten gebakken, 
altijd nét iets lekkerder dan de pepernoten uit de winkel. Vanaf dinsdag de kerstbomen in school, allemaal 

lichtjes… oh, oh wat gezellig. Volgende week donderdag gaan we genieten van de kerstmaaltijd en vrijdag 
hopen we heel veel mensen te mogen ontmoeten tijdens onze kerstviering in de kerk. Daarna hebben we 

twee weken kerstvakantie. Iedereen een goed uiteinde en een geweldig begin toegewenst !!!! 

 
GROEP 6C/7A 
Het is al weer december, wat vliegt de tijd. Het voelt alsof het  
halve jaar er al weer op zit. Natuurlijk is dit niet helemaal zo,  

maar zo voelt het dan. Er is alweer zoveel gebeurd in de  

afgelopen tijd. Sinds de herfstvakantie hebben we: een nieuwe  
leerling (Abdullah) in onze klas, Sint Maarten, Sinterklaas, een  

bezoek aan de bibliotheek en ga zo maar door.  
Nu staat alleen nog de kerstviering voor de deur en dan begint  

de vakantie. In onze klas staat in ieder geval al een hele grote  

kerstboom om in de stemming te komen. Ook hebben we al  
druk geoefend met een liedje voor kerst. We hopen op een  

gezellige laatste week en een heel fijne kerstvakantie. 

 
GROEP 7B 
Wat een leuke dagen hebben we toch op De Baldakijn! Het  
Sinterklaasfeest was een groot succes. Er zijn mooie surprises  

gemaakt en ook de gedichten waren van een superkwaliteit.  
In groep 7b hebben we op 3 december nog heerlijke pepernoten  

gebakken met groep 8c samen. De komende 2 weken bereiden  

we ons voor op het kerstfeest. We gaan samen lekker knutselen, 
lekker eten en ook nog een feest in de kerk vieren. Drukke  

dagen nog even voordat we kunnen gaan genieten van een  
welverdiende vakantie. We wensen een ieder alvast een vrolijk  

Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe. 

 

GROEP 7C/8A 
Op 7 november zijn de groepen 8 naar het Praktijkonderwijs in Stadskanaal geweest. De middag was 

verdeeld in 3 rondes, een ronde techniek, een ronde koken en een ronde waarin de algemene vakken aan 
de orde kwamen. De leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan, om een mooi vogelvoederhuis te 

maken en een heerlijke hamburger voor zichzelf te bakken. Het was een mooie middag en de leerlingen 
hebben deze middag ontzettend veel positieve indrukken opgedaan.  

Maandag 25 november zijn we naar de bibliotheek gewandeld, omdat we daar les kregen in programmeren, 
de leerlingen vonden dit zo leuk, dat we er in de klas verder mee zijn gegaan.  

Het Sinterklaasfeest is inmiddels alweer achter de rug. De leerlingen van groep 7c/8a hebben hun uiterste 

best gedaan om mooie surprises en gedichten in elkaar te knutselen. Wat is er veel werk op gedaan. Super! 
Het was een fantastische dag.  

Na het vertrek van de Sint was de school al snel omgetoverd in kerstsfeer. De kerstboom staat inmiddels al 
in de klas en is mooi versierd.   

Met de kerstvakantie voor de deur, wensen we u alvast hele prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 

2020.  
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GROEP 8B 
Donderdag 7 november (ja een hele tijd terug) was er een schoolontbijt. Hierbij gingen we gezellig ontbijten 
en het hebben over een gezond ontbijt. Diezelfde dag was nog wat leukers op de agenda, we gingen 

namelijk naar het Praktijkonderwijs Ubbo te Stadskanaal. De leerlingen kregen daar een aantal lessen; 
mentoruur, houtbewerking en koken (consumptief). Op deze wijze hebben de leerlingen een korte en leuke 

kennismaking gehad op het Praktijkonderwijs. Veel leerlingen waren enthousiast. Naast het Praktijkonderwijs 

zijn we  dinsdag 26 november in de bibliotheek geweest, om te programmeren met Scratch. Dit programma 
kan ook thuis gebruikt worden.  

De eerste ‘huiswerktoetsen’, of terwijl de topografietoets en Engels toets, zijn achter de rug. Topo vonden 
leerlingen lastig, zeker om te leren… Engels ging als een speer, zo goed. In het huiswerkmapje (als ze die 

mee terug nemen), komt er weer nieuw Engels in over hoofdstuk 2. Zo kunnen de leerlingen gaan leren 
plannen en op tijd beginnen met oefenen. Dit hoofdstuk gaat over ‘food’, hmm jammie.  

En food, dat kunnen ze maken. Zo hebben ze met Sinterklaas kruidnoten gemaakt. Sinterklaas zelf was ook 

een succes. Het was een gezellig dag, met alle surprises en gedichten. Iedereen had goed zijn best gedaan. 
Ook al was er één leerling heel fanatiek, waardoor een surprise met… ehm… we denken vla… al was gaan 

schimmelen.  
Oh, en extra om thuis te maken, in het kader van food: zandkoekjes (kerstkoekjes). 

Nodig: 100 gr witte basterdsuiker, 150 gr roomboter, 200 gr tarwebloem, 1 eidooier. Alles door elkaar heen 

kneden, dit uitrollen en met figuren toffe koekjes maken. Over op 175 graden en 15 tot 20 minuten in de 
oven. En smullen maar!  

 

Groep 8C 
Tijd vliegt en we gaan alweer richting Kerst en oud en nieuw. Op donderdag 7 november hebben we met 

elkaar genoten van het schoolontbijt. Die donderdagmiddag zijn we met de groepen 8 naar de Praktijkschool 
geweest in Stadskanaal. Hier kregen de leerlingen drie lessen/workshops. Ze zijn in de keuken aan het 

bakken geweest, jazeker een heerlijk hamburger gemaakt. Hierna volgende een algemene les over het reilen 
en zeilen op de Praktijkschool en daarna nog een rondje houtbewerking. Al met al een succesvolle en 

leerzame middag.  

Woensdag 15 januari volgt er nog een meedraaimorgen op het UBBO Emmius Maarsdreef (VMBO). 
Natuurlijk de sinterklaasviering. Er zijn mooie surprises en gedichten gemaakt. Iedereen heeft er iets moois 

van gemaakt. Top dank daarvoor. 
Gisteren de kerstboom in de klas gezet, en de aankomende periode oefenen voor de kerstviering. 

Groep 8c went iedereen fijne Kerstdagen en een goed begin van 2020.   
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