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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 20, nr. 5, 23 januari 2020 
 

 
Beste lezer, 
 
Dit is de vijfde 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 
22 januari  Start Nationale Voorleesdagen 
31 januari  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij   
3 februari  Rapportbesprekingen (leerlingen vrij) 
4 februari  Soroptimist Film Festival voor de groepen 5 t/m 8 
6 februari  Rapporten mee 
12 februari  Meesters- en juffendag (groepen A en B naar school) 
14 februari  Groepen A, B, 3 en 4 vrij 
13 februari  Volgende nieuwsbrief 
 
 

Voorjaarsvakantie: De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 15 februari en eindigt op zondag  
                               23 februari. Maandag 24 februari komen alle kinderen weer op school. 

 
PERSONEEL 

 Juf Rianne, onze vakleerkracht gymnastiek, is 25 december j.l. bevallen van een gezonde 
dochter. Ze noemen haar Saar. Alles gaat goed. We wensen haar en haar gezin veel geluk. 

 De Raad van Toezicht heeft besloten om dhr. Rob Brunekreeft te benoemen tot directeur-
bestuurder van de Scholengroep Perspectief. Rob is 58 jaar, woont in Onstwedde en heeft 
diverse leidinggevende functies bekleed binnen het Voortgezet Onderwijs. 
Hij zal uiterlijk 1 april a.s. starten. 

 
NIEUWE LEERLINGEN 
Na de kerstvakantie zijn er maar liefst 12 nieuwe leerlingen op De Baldakijn gekomen. Zij zijn 
geplaatst in verschillende groepen. We hopen en wensen dat ze hier een hele leuke en leerzame 
schooltijd zullen hebben. 
 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Vanaf 22 januari zullen er in de school verschillende activiteiten plaatsvinden m.b.t. de nationale 
voorleesdagen. Er zal een aantal prentenboeken centraal staan en er zal veel aandacht besteed 
worden aan het lezen en voorlezen voor en door kinderen. 
                               

RAPPORTBESPREKINGEN 
Net als vorig jaar zullen de rapportbesprekingen met de ouders onder schooltijd plaatsvinden. Niet 
alleen het rapport maar ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van het kind zal worden 
besproken en zal getekend moeten worden door de ouders.  
De leerlingen zijn daarom die dag vrij. We verzoeken de ouders om geen kinderen mee naar 
school te nemen. 
 
 

https://debaldakijn.nl/
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RAPPORTEN 
Donderdag 6 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 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. We willen graag dat 
iedereen de rapporten zo spoedig mogelijk weer mee terug neemt naar school. Wij zijn 
genoodzaakt om € 4,00 in rekening te brengen voor zoekgeraakte rapporten. 
 
MEESTERS- EN JUFFENDAG 
Woensdag 12 februari is het meesters- en juffendag voor alle groepen. De leerlingen van de 
groepen A en B worden dus ook op deze dag ook op school verwacht. Deze groepen zijn dan 
vrijdag 14 februari vrij. De leerlingen krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Het belooft een leuke 
ochtend te worden. De leerlingen mogen verkleed op school komen. Verder blijft het natuurlijk nog 
een verrassing…!!! 
 
FANCY FAIR 
In het jaaroverzicht staat de Fancy Fair gepland op vrijdag 29 mei. Dat is de vrijdag voor het 
Pinksterweekend. De datum voor de Fancy Fair wordt daarom verschoven naar vrijdag 12 juni 
2020. 
 
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 doorgaan, 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 ervan op de hoogte te brengen dat het kind eerder 
thuis zal worden gebracht. Dit betekent ook dat ouders ervoor moeten zorgen dat ze 
telefonisch bereikbaar zijn. 
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• 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. 
 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A   
Het boek Moppereend staat centraal tijdens de Voorleesdagen. We hebben het boek  voorgelezen 
in de groep, het is een prachtig verhaal. Deze week werken we ook over de Moppereend. 
Vouwen, muizentrapjes maken, borduren en een werkje van blokjes. 

 
 
GROEP B 
Onze groep is gegroeid. Roan maakt dat de groep jongens in de meerderheid zijn, maar de 
meisjes staan hun mannetje echt wel. We werkten over drakensnot, snotverkouden zijn, we 
hebben er allemaal wel eens last van. Tijdens het rekencircuit snottebellen vegen (kaartjes met de 
cijfers tot 20 erop, de snottebellen) is grappig en leerzaam. Je kunt natuurlijk ook de snottebellen 
in de goede volgorde leggen. Zo leer je op een speelse manier de cijfers herkennen. 
We merken dat de interesse voor letters groter wordt. Je eigen naam schrijven en zelfs namen van 
andere kinderen naschrijven…..Top. Maar dan onze letterflat. Die heeft vaak nog wel wat lege 
kamertjes. Misschien kunt u samen thuis iets zoeken dat bij de letter van de flat past. (bv uit een 
reclamefolder of uit het keukenkastje) Op dit moment is de letter i de bewoner van de flat. Alle 
kamertjes mogen vol. Wie helpt?  
 
GROEP 3A  
Na de kerstvakantie zijn we weer flink van start gegaan en zijn er 3 nieuwe kinderen bij ons in de 
klas gekomen: Etienne, Lisa en Nick. In de eerste week hadden we een voorstelling in het 
speellokaal over een stoplicht; een heel avontuur met het groene mannetje waardoor het stoplicht 
niet goed werkte en er chaos ontstond op het kruispunt. Gelukkig kwamen Rood En Oranje, samen 
met de kinderen tot een oplossing.  
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We zijn inmiddels gestart met kern 5 van Veilig leren lezen, dit gaat super! Veel kinderen lukt het 
steeds beter om eenvoudige woorden te lezen zonder te spellen.  Na kern 6 willen we graag het 
letterfeest vieren! We hebben dan alle letters gehad, tijd voor een feestje! We zouden het erg leuk 
vinden om het letterfeest af te sluiten met de ouders. Hiervoor volgt eind februari/begin maart nog 
een uitnodiging!  Het thema van kern 5 is ‘Mag dat wel?’. We hebben het over regels en afspraken 
en ze leren nieuwe woorden rondom politie zoals politiebureau, inspecteur, bekeuring, boete, 
gevangenis, boeven, beloning. Er staat ook nog een bezoek van een politieagent met politieauto 
gepland. Daarover kunt u dan vast iets lezen op onze website of via de Parro-app. De kinderen 
hebben vorige week weer een boek uit onze schoolbibliotheek mogen zoeken om in de klas te 
lezen, dit vinden ze erg leuk!  Tijdens de rekenles zijn we druk met splitsen, getallen t/m 20, 
buurgetallen, hele uren en geld rekenen.  De lessen van de Kanjertraining gaan vooral over 
vertrouwen en de witte pet. Binnenkort zijn de rapportgesprekken, we hopen jullie dan allemaal te 
ontmoeten!  
 
 
GROEP 3B/4A 
De kerstvakantie is nog maar een paar weken geleden. We hebben alweer zoveel gedaan dat het 
voelt als lang geleden. 
In onze groep zitten nu 14 kinderen. Wesley en Damian zijn van onze groep naar groep 4b 
gegaan. Youri en Dalliano zijn na de kerstvakantie bij ons in groep 3b/4a gestart. Vanuit groep 3a 
zijn Talitha, Luciano en Robbin bij ons in de groep gekomen. 
We hebben nu 11 jongens en 3 meisjes in onze groep. De eerste week na de kerstvakantie 
hebben we veel oefeningen vanuit onze kanjertraining gedaan. Vooral de kanjerpetten zijn 
uitgelegd en geoefend. Met een witte pet ben je een echte kanjertijger en geef je het goede 
voorbeeld. Dan zijn er ook nog een rode, zwarte en gele pet. Wie van de kinderen kan dit thuis 
uitleggen?  
In onze klas zitten gelukkig allemaal kanjertijgers! Af en toe is het nog lastig om een kanjertijger 
te zijn. Gelukkig kunnen we dat steeds weer oefenen. We gaan er nog een gezellig schooljaar van 
maken! 
Met lezen hebben we kern 7 afgerond en een aantal kinderen heeft kern 4 afgerond. We zijn 
gestart in kern 8 en een aantal kinderen in kern 5. 
Het goed op tempo lezen gaat steeds een beetje beter. Goed oefenen blijft erg belangrijk. Af en 
toe krijgen de kinderen een leesblad mee naar huis om te oefenen en om te laten horen hoe goed 
ze dit al kunnen. 
 
GROEP 4B 
Het lijkt al weer heel lang geleden dat we met elkaar een mooie kerstviering hadden en een 
gezellig kerstdiner. Toch is dat maar een maand geleden. We zijn na de kerstvakantie gestart met 
4 nieuwe leerlingen in de groep. Wesley en Damian zijn van 3b/4a naar ons gekomen en Djulray 
en Dave zijn nieuw bij ons op school. Natuurlijk is dat even wennen, maar inmiddels hebben alle 
leerlingen hun draai weer gevonden. We gaan verder met het thema “het weer”. Daarnaast zijn 
we ook gestart met het afnemen van de halfjaarlijkse CITO toetsen. Na het harde werken en de 
rapportbesprekingen is het woensdag 12 februari tijd voor een feestje: meester en juffendag. Dat 
wordt weer hartstikke gezellig! 
 
 
GROEP 5A 
De Kerstvakantie ligt alweer een poosje achter ons en we zijn alweer even bezig in het nieuwe 
jaar. De leerlingen van groep 5a hebben een goede start gemaakt in 2020 en hebben  hard 
gewerkt. Zo hebben ze bijvoorbeeld enorm hun best gedaan op de verschillende toetsen. Deze 
toetsperiode is nu bijna afgerond. Maandag 3 februari zijn de rapportgesprekken. Hiervoor zult u 
een uitnodiging ontvangen. Ik hoop dat ik u dan persoonlijk spreek over de ontwikkelingen van uw 
kind op school. We hebben een nieuwe leerling in de groep mogen verwelkomen na de 
Kerstvakantie, waardoor de groep op dit moment uit 15 leerlingen bestaat. 4 februari gaan we 
naar het Soroptimistenfestival. Dan gaan we een leuke film kijken in de bioscoop. Op 12 februari is 
het tijd voor de jaarlijkse meesters- en juffendag. 
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GROEP 5B 
We zijn al weer aardig op weg. Het lijkt alweer zo lang geleden dat we een leuke kerstviering 
hadden. De kinderen zijn nu weer druk bezig met de toetsen om te laten zien of ze weer 
vooruitgegaan zijn. Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor de rapportbespreking op 3 februari 
a.s. Sinds de kerstvakantie mochten we Liam verwelkomen in onze groep. Ik wens Liam veel 
plezier en succes op onze school. Na al het harde werken is er ook weer iets leuks in het 
vooruitzicht. Zo gaan we nog op 4 februari naar het Soroptimistenfestival. Dan gaan we een leuke 
film kijken in de bioscoop. En op 12 februari gaan we een feestje vieren, omdat het dan meester 
en juffendag is.  
 
GROEP 6A 
In groep 6a kwam iedereen uitgerust en gezond weer op school. Juf Freya (stagiaire) is klaar met 
haar stage. Wij wensen haar succes! We hebben erg hard gewerkt aan de toetsen. Dit bespreken 
wij op 3 februari a.s. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.  
Met geschiedenis werken we op dit moment over de Franse tijd en met aardrijkskunde  over de 
landbouw. 
Binnenkort hebben we dan ook nog de meesters en juffendag. Ook gaan we nog naar de 
bioscoop. Dus genoeg leuke, maar ook spannende dingen te doen! 
 
GROEP 6B 
De vakantie is alweer een tijdje geleden en we gingen lekker uitgerust weer naar school. Dat was 
maar goed ook want we werden direct heel hard aan het werk gezet: toetsen en nog meer 
toetsen. Iedereen heeft heel goed zijn best gedaan en de resultaten komen natuurlijk in het 
rapport. Voor de rapporten komt er deze week een uitnodiging en ik hoop dat alle 
ouders/verzorgers op school komen. De dag erna, 4 februari, gaan we met de groepen 5 t/m 8 
naar het Soroptimistenfestival om een mooie film te bekijken. Ik verklap nog niet welke.  Vanaf 
deze week zijn het de Nationale Voorleesdagen; een 5-tal leerlingen hebben erg geoefend om een 
dierenverhaal zo mooi mogelijk voor te lezen en mogen dat laten horen in de lagere groepen. Ook 
in de klas zelf gaan we nog wat meer aandacht besteden aan het voorlezen. 12 februari a.s. 
hebben we weer een feestje: de meesters- en juffendag, dat wordt vast een fantastische ochtend. 
 
 
 
 
 
GROEP 6C/7A 
Het nieuwe jaar is van start, 2020! Twee-Duizend-Twintig.. of Twintig-Twintig? In ieder geval een 
fijn nieuwjaar gewenst. Wij zijn ons nieuwe jaar gestart met een kerstborrel, kinderchampagne 
(zonder alcohol natuurlijk!!) met rolletjes en slagroom. Heerlijk. Voor de meesters en juffen 
betekent januari één ding, CITO. De kinderen moeten laten zien wat ze kunnen, er wordt muisstil 
gewerkt in de klassen. We hopen op mooie resultaten, want de rapporten komen er ook weer aan. 
Wie wil er nou geen mooie scores op zijn rapport. Maar ja, het komt natuurlijk niet allemaal 
vanzelf aanwaaien, we moeten er ook wat voor doen. We hebben een half jaar de tijd gehad om 
nieuwe dingen te leren, nu is het tijd om dat te laten zien. 
We maken er een goed 2020 van, waarin we weer hard ons best willen gaan doen! 
 
 
GROEP 7B 
 

We zijn al weer in de vierde week van het nieuwe jaar. Wat gaat de tijd toch snel!  
Voor tekenen heeft de groep een groepswerk gemaakt van het jaartal 2020. 
Inmiddels zijn we al druk bezig met allerlei toetsen. Wellicht heeft uw zoon of dochter hier al wel 
wat over verteld.  
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Op maandag 3 februari zijn er weer rapportgesprekken. De uitnodigingen gaan deze week mee 
met de leerlingen. 
Met het vak aardrijkskunde hebben we het gehad over Noord-Europa. Vooral de opdrachten met 
de atlas vonden de leerlingen leuk om te doen. Sommigen waren hier erg fanatiek mee bezig. 
Mooi om te zien! 
We zijn in het nieuwe jaar ook alweer in onze schoolbieb geweest. De Nationale Voorleesdagen 
zijn nu ook weer begonnen en wij besteden daar ook extra aandacht aan. Juf Ina komt binnenkort 
nog eens uitleg geven over hoe je nu een leuk bibliotheekboek uitkiest. 

      
 
 
GROEP 7C/8A 

 
De kerstvakantie is inmiddels alweer achter de rug en in de afgelopen weken hebben de kinderen 
het ongelooflijk druk gehad met de Cito-toetsen. Altijd een hele spannende periode, maar ik kan u 
verzekeren dat er ontzettend hard is gewerkt en dat alle kinderen hun uiterste best hebben 
gedaan om een goed resultaat neer te zetten.  
In de komende weken zullen de rapportgesprekken zijn en voor de leerlingen van groep 8 en hun 
ouders zullen er wat later in het jaar gesprekken met betrekking tot het vervolgonderwijs zijn. U 
wordt hierover tijdig geïnformeerd. 
Deze week zijn de nationale voorleesdagen, en een aantal kinderen uit de bovenbouw zullen de 
kinderen uit de onderbouw gaan voorlezen. Best spannend! 
We zijn intussen in januari ook al weer naar de bibliotheek geweest, dus voor de komende weken 
is er weer voldoende leesvoer. Ons volgende bibliotheekbezoek is op maandag 10 februari.   
 
GROEP 8B 
De kerstvakantie is voorbij en we gingen ‘hup’ de drukte in. Het is namelijk een volle periode met toetsen. 

Toch konden we tussendoor even op pad naar de Maarsdreef, een afdeling van Ubbo Emmius. Hieronder 
twee verslagjes van de leerlingen:  
 

Wij zijn woensdag 15 januari naar de Maarsdreef geweest. We hebben daar veel gedaan, zoals wiskunde en 
zorg&welzijn en techniek. Met techniek gingen we met robots. Wij leerden hoe je binnen 5 minuten de robot 

een rondje om de paal te laten rijden. Was best wel moeilijk. Met zorg&welzijn gingen we een eierkoek 

versieren; nee niet zo maar versieren. Je kreeg 5 minuten om een eierkoek te versieren, maar je moest met 
iemand samen. De ene zegt: je moet een hartje met rood maken of met geel of bruin (noem maar op) of 

een boom of vogels. Met wiskunde je had allemaal lijntjes en blokjes en je moest rechte lijnen trekken; 
bijvoorbeeld: je hebt 16,2, dan moet je zestien onder op het papier op zoeken en dan moet je 2 hoog dan 

trek je een lijn en gewoon uitleg hoe je daar alles doet alles duurde 45 minuten. Groetjes, Chamila 
----------------------------------------------------------- 

Beste ouders/verzorgers van SBO De baldakijn 

 
Ik was laatst, 15 januari, naar het Maarsdreef geweest met school daar hadden we 3 vakken: wiskunde, 

techniek, en verzorging. Ik vond wiskunde het leukst. We maakte met wiskunde een helikopter, met 
verzorging eierkoeken en met techniek programmeerde we robots. Dat was het. 

Gr. Edis 
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Groep 8C 
Toetsen, toetsen en nog meer toetsen. U heeft het vast gehoord van uw zoon/dochter.  
Cito toetsen, niet alleen  voor het rapport maar ook voor het vervolgonderwijs. We zijn er flink 
mee aan het werk. 
Woensdag 15 januari was de meeloopochtend op het UBBO Maarsdreef in Stadskanaal. Onze 
jongens en meiden, van de groepen 8, hebben een les verzorging, techniek en wiskunde gevolgd. 
Voor onze schoolverlaters een leerzame ervaring want we hebben ook al een keer met elkaar 
gekeken op het UBBO Praktijkonderwijs in Stadskanaal. De rapportbesprekingen zijn op maandag 
3 februari. De uitnodigen gaan deze week de deur uit. 
Volgende week is de start van de nationale voorleesdagen. We gaan dan natuurlijk extra aandacht 
besteden aan het lezen in de groep en op school. 
 
 
                                                 
 


