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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 20, nr. 6, 27 februari 2020 
 
Beste lezer, 
 
Dit is de zesde 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 
2 maart LOT 
16 maart LOT (herhaling) 
18 maart Open ochtend (lln. gr. A en B gaan wel naar school) 
20 maart Groepen A, B, 3 en 4 vrij 
25 maart Personeelsdag Perspectief (leerlingen zijn vrij) 
26 maart Nieuwsbrief 
31 maart  Groepen 8 theorie verkeersexamen VVN 
9 april  Paasviering 
10 april Goede Vrijdag 
12/13 april Pasen 
14 april Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
20 april Schoolfotograaf 
20 april Eindtoets groepen 8 (Route 8) 
23 april Groepen 8 praktijkexamen verkeer VVN 
24 april Koningsspelen 
 
 

Paasweekend: Op vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij. De 
Eerste en Tweede Paasdag zijn 12 en 13 april. Dinsdag 14 april is er een studiedag en 
zijn alle leerlingen vrij. Woensdag 15 april komen de leerlingen weer op school! (groep 
A en B zijn dan nog vrij.) 

 
 

Meivakantie: Start zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020. 
                       Alle leerlingen komen maandag 11 mei weer op school. 

 
 
RAPPORTBESPREKINGEN 
Op maandag 3 februari waren de rapportbesprekingen. Het was fijn dat er veel ouders waren om  
het rapport van hun kind te bespreken. Alle leerlingen kregen 6 februari hun rapport mee naar huis. 
We zouden het fijn vinden als u de rapporten zo spoedig mogelijk weer mee wilt geven naar school. 
 
 
 
 
 
 

http://www.debaldakijn.nl/
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MEESTERS- EN JUFFENDAG 
Woensdag 12 februari vierden we op onze school  
de meesters- en juffendag. Alle meesters en juffen  
vierden op deze dag in één keer hun verjaardag.  
Heel veel kinderen en meesters en juffen kwamen  
die dag verkleed op school.  
De kinderen konden genieten van een optreden  
van goochelaar Romaïni. Daarna konden ze  
genieten van het taartenbuffet. Het was weer  
een zeer geslaagde en gezellige dag.  
 
OPEN DAG 
Op woensdag 18 maart is er een Open Ochtend van alle scholen van de Scholengroep Perspectief.  
Onze school is voor iedereen geopend van 8.45 u. tot 11.45 u. Op alle deuren van de lokalen 
hangt het lesrooster van die ochtend.  
De leerlingen van groep A en B gaan die dag ook naar school en zijn dan vrijdag 20 
maart vrij. 
 
PERSONEEL 
Het aantal leerlingen groeit behoorlijk. Dit geldt met name voor de groepen A, B en 3. 
Extra handen in de groepen zijn daardoor nodig. Lisette Takens is gestart als onderwijsassistent in 
de groepen A en B. Welkom in het team en veel werkplezier Lisette! Zij werkt op de ochtenden op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Wist u dat wij een BN’er in ons team hebben? Meester Jesper is, samen met zijn tweelingbroer, 
aangesteld als coach van het nationaal korfbalteam van Marokko. Wij zij zeer vereerd dat wij een 
BN’er in ons team hebben. Jesper, van harte met deze geweldige uitdaging! We lazen erover en 
zagen Jesper bij TVNoord. Echter, Jesper gaf daar aan dat wanneer het team grote prijzen 
behaalt, hij dan direct met pensioen gaat. Dat zullen we dan nog wel even zien! 
 
PERSONEELSDAG SCHOLENGROEP PERSPECTIEF 
Op woensdag 25 maart is er een personeelsdag voor alle personeelsleden van de Scholengroep 
Perspectief. Deze dag wordt gehouden in Assen. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A 
We werken over vormen. Best moeilijk hoor. Cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek en ovaal. 
We oefenen ook tijdens de werkles, knippen, plakken maar ook vormen naleggen op een groot 
blad. Dan moet je heel goed kijken waar alles staat. Gelukkig doen we dit samen in een klein 
groepje. In de gang spelen we in de winkel daar oefenen we met geld en een echte kassa. 
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GROEP B 
Het thema rijmen was erg leuk. Hé juf…. Het rijmt. Dat tovert een lach op het gezicht van de 
leerkracht en ook van het kind. Nu werken we over vormen, meten en geld. En we hebben een 
sjoelbak met figuren. Dus sjoelen maar…… Het feest ter ere van de verjaardagen van de meesters 
en juffen was gezellig. De kinderen en meesters en juffen liepen in prachtige verkleedkleren. Een 
goochelaar die een echte duif tevoorschijn toverde met behulp van wat leerlingen. Iets lekkers  
(taartenbuffet, chips enz.)te eten en drinken, een geslaagd feest. Ook hebben we met alle ouders 
kunnen spreken over het rapport. De kinderen namen trots hun rapport mee naar huis. Het zijn 
toppers! Wij zijn weer een beetje gegroeid. Nu zijn we samen 14 leerlingen en juf Lisette is ook 
nieuw. Fijn dat je er bent, juf. Gezellig dat je ons komt helpen. 
 
GROEP 3A 
Wat een feest hebben de kinderen van groep 3a gehad tijdens de meesters- en juffendag. 
Allemaal verkleed in de meest uiteen lopende verkleedkleding, sommige onherkenbaar vermomd. 
Samen een carnavalslied zingen, polonaise door de klas, een voorstelling van goochelaar Romaïni, 
getallenbingo en een aflevering kijken van Pippi Langkous. Natuurlijk ging dat gepaard met chips, 
ranja en zoetigheid. Een hele fijne ochtend om zo de verjaardagen van de juffen te vieren. Wat 
een gezelligheid en een samen gevoel.  
Met lezen werken we nu in kern 6, de laatste letters komen nu aan bod. Met als afsluiting een 
heus ‘letterfeest’. Want hoe knap is het dat alle kinderen alle letters kennen. Hierover volgt 
binnenkort een uitnodiging voor alle ouders en verzorgers. In elk geval kunnen jullie 
dinsdagmiddag 10 maart alvast in jullie agenda vrijhouden, dan zal het letterfeest plaatsvinden. 
We leven al ontzettend naar het feest toe, de voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Af en toe mogen de kinderen ook hun leeskunsten laten zien in groep A, B en bij de Schildpadjes. 
De kinderen mogen dan van tevoren hun eigen tekst kiezen en oefenen in de klas. Je merkt 
duidelijk een vooruitgang met lezen en ziet een hoge betrokkenheid. Allemaal blije koppies en 
trotse juffen, een enorme boost voor hun zelfvertrouwen. En wij merken ook dat er thuis geoefend 
wordt met de meegegeven leesteksten. Helemaal top! 
 
GROEP 3B/4A 
We hadden zo gehoopt dat na de voorjaarsvakantie het voorjaar ook echt zou beginnen. Helaas is 
het deze week nog steeds regenachtig. We maken het voorjaar in onze klas met voorjaarsbloemen 
die we zelf hebben geknutseld. Dan komt het mooie weer vanzelf! 
Meesters- en juffendag was weer zeer geslaagd. De kinderen waren prachtig verkleed en hebben 
heerlijk gedanst op swingende muziek van de “Snollebollekes”. 
We lezen en werken in kern 6 en 8. We gaan iedere 3 weken naar de bibliotheek op school. Hier 
kiezen de kinderen een boek dat ze in de klas zelf kunnen lezen. Bij ons in de klas zijn de boeken 
over jonge dieren erg populair. Wij gaan woensdag 4 maart naar de bibliotheek dan gaan we 
oefenen met programmeren van  ‘Botje Bij’.  
 
GROEP 4B 
De voorjaarsvakantie zit er weer op en hopelijk kunnen we nu ook gaan genieten van minder 
regen. We hebben een super leuke meesters- en juffendag gehad. Met een leuke goochelaar, veel 
taart en ander lekkers! We hebben  de CITO toetsen weer gemaakt en de kinderen hebben mooie 
stappen gemaakt zoals jullie in de rapporten hebben kunnen zien. Wij werken in groep 4 over het 
thema weer. We kijken elke dag het weerbericht en maken dan ons eigen weerbericht in de klas 
aan de hand van weerkaarten. We willen ook nog graag een regenmeter knutselen en daarvoor 
hebben we nog lege frisdrank flessen nodig.  
We hebben het al vaker genoemd, maar merken dat het soms nog lastig in te plannen is thuis. En 
dan hebben we het over lezen thuis. Dagelijks, bijvoorbeeld voor het slapen gaan, 15 minuten is al 
voldoende om ervoor te zorgen dat het lezen beter gaat. 
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GROEP 5A  
De voorjaarsvakantie zit er alweer op, maar qua weer lijkt het  nog niet op voorjaar. Ook niet op 
winter trouwens, het lijkt wat dat betreft eerder herfst. We hebben dan ook regendruppels en 
paraplu’s voor de ramen en op de ramen geknutseld. We gaan er weer flink tegenaan de komende 
periode met van alles op het programma, maar we kijken ook even terug. 
Wat hebben de leerlingen genoten tijdens de meesters- en juffendag op 12 februari! We hadden 
bingo, een disco in de klas en natuurlijk ook een echte goochelaar op school. Voor iedereen was er 
taart en ander lekkers. Foto’s van dit leuke feestje staan op de website.  
We hebben in groep 5a inmiddels afscheid genomen van juf Suzanne. Zij gaat toch niet beginnen 
aan de opleiding tot leerkracht, maar gaat een andere richting op. We wensen haar daarbij 
uiteraard veel succes en alle goeds toe! De komende tijd gaan we onder andere bezig met Scoor 
een boek! Dit is een leesstimuleringsproject van de bibliotheek en hierover krijgt u nog meer 
informatie. De leerlingen hebben net voor de Voorjaarsvakantie een activeringscode meegekregen 
voor Ambrasoft. Op die manier kunnen de leerlingen nu ook thuis oefenen hiermee. 
 
GROEP 5B 
We zijn weer lekker bijgekomen in de voorjaarsvakantie. We kunnen er weer flink tegenaan. Zo 
heb ik de leerlingen een activeringscode meegegeven om ook thuis te kunnen oefenen op 
Ambrasoft. Ze kunnen dan oefenen met rekenen en taal. Hier op school zitten we natuurlijk ook 
niet stil en zijn we weer flink bezig met alle vakken. Zo zijn we met geschiedenis bezig over de 
Grieken en de Romeinen. Tijdens aardrijkskunde werken we over verschillende grondsoorten. Net 
voor de vakantie hebben we nog genoten van de meesters- en juffendag. Wat waren sommige 
kinderen weer leuk verkleed. We hebben genoten van een voorstelling van goochelaar Romaïni. 
Hij goochelde zelfs een duif tevoorschijn. Na de voorstelling was het tijd voor het taartenbuffet. 
Dat was smullen! Komende tijd gaan we bezig met het leesstimuleringsproject van de bibliotheek. 
Dit heet ‘Scoor een boek!’. De kinderen moeten dan zoveel mogelijk boeken gaan ‘scoren’ (lezen). 
Ook kunt u thuis hier iets in betekenen. Daar komt nog informatie over. Ook hebben we inmiddels 
op de dinsdag een nieuwe stage juf mogen verwelkomen. Ze heet juf Shannon. 
 
GROEP 6A  
In groep 6a hebben we hard gewerkt aan de toetsen. Ze hebben heel goed hun best gedaan. De 
rapporten zijn met alle ouders besproken. Op 4 februari zijn we met zijn allen naar de bioscoop 
geweest. We hebben daar de film ‘Uilenbal’ gekeken. De film ging over vriendschappen. Zelfs als 
je anders bent kun je met elkaar bevriend raken. Een mooi verhaal. Op 12 februari hebben we 
meesters- en juffen dag gevierd. Er was lekkere taart, waar we van hebben gesmuld. Ook kwam 
er een goochelaar langs. Hij toverde zelfs een duif tevoorschijn. De vraag na afloop was wel, waar 
is de duif gebleven?! We doen ook mee met scoor een boek, dus we gaan fijn lezen! Ook hebben 
we op maandag een nieuwe stage juf. Ze heet juf Yvonne. Welkom in groep 6a! 
 
GROEP 6B 
De toetsperiode zit erop en de rapporten zijn met de meeste ouders besproken. Veel leerlingen 
zijn weer mooi vooruit gegaan! Op 4 februari zijn we naar de bioscoop geweest en hebben we 
genoten van de film ‘Uilenbal’. 12 februari was de jaarlijkse meesters- en juffendag. We hebben 
bingo gespeeld, hebben van het taartenbuffet gesmuld en versteld gestaan van de kunsten van 
goochelaar Romaïni. Vanaf woensdag 26 februari gaan we nog meer lezen dan we normaal al 
doen want we gaan weer meedoen aan ‘Scoor een boek’, ook dit jaar proberen we zoveel mogelijk 
stickers te scoren. Afgelopen periode is juf Margriet veel in de groep aanwezig geweest omdat juf 
Detty wat gezondheidsproblemen had. Juf Detty heeft op 17 februari een dotterbehandeling gehad 
en hoopt zo snel mogelijk haar werkzaamheden weer volledig te kunnen hervatten.  
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GROEP 6C/7A 
De rust keert terug, althans dat mogen we hopen. Coronavirussen, storm Ciara, storm Dennis, etc. 
Dat klinkt niet echt als rust. Maar ik bedoel eigenlijk de rust op school. We hebben namelijk de 
CITO’s klaar, de rapportgesprekken zijn geweest, meesters- en juffendag is weer achter de rug, 
we hebben zelfs een heerlijk weekje vakantie gehad, het eerste halve jaar zit erop. Een nieuwe 
periode gaat van start, dan is het wel prettig als de rust is terug gekeerd. We zijn begonnen met 
nieuwe plekken in de klas, daar zaten de leerlingen al een tijdje om te vragen. Bij een nieuwe 
periode past een nieuwe plek. In deze periode is het weer belangrijk om vooruit te kijken naar wat 
er te wachten staat. Aan het eind van het jaar moeten er weer toetsen gemaakt worden en zou 
het mooi zijn als we dan weer vooruit zijn gegaan! Hopelijk wordt het komende half jaar weer net 
zo goed als het half jaar achter ons. 
 
Groep 7B  
De afgelopen periode van begin januari tot aan de voorjaarsvakantie is voorbij gevlogen in onze 
groep. We hebben weer heel veel dingen gedaan. Begin februari hebben we de rapportgesprekken 
gehad met een hoge opkomst van ouders. Erg fijn! We zijn dinsdag 4 februari naar het 
Soroptimistenfestival in de bioscoop geweest. Hier hebben wij de film ‘Sing Song’ bekeken.  
De week erop hebben we op woensdag 12 februari de meesters- en juffendag gehad. We hebben 
er met elkaar een gezellige dag van gemaakt met lekkere taarten en een voorstelling in de 
gymzaal van goochelaar Romaïni. Ook hebben we in de klas nog bingo gespeeld. Dit ging er 
fanatiek aan toe. Donderdag 13 februari kregen we bezoek in de klas van de brandweer. We 
hebben veel geleerd over hoe snel een brand ontstaat en hoe je dit kunt voorkomen. 
 
GROEP 7C/8A 
Het is alweer bijna maart, de voorjaarsvakantie zit er al weer op, de Cito-toetsen zijn inmiddels 
allemaal achter de rug en de rapportgesprekken zijn al weer geweest. Er zijn goede resultaten 
behaald en de kinderen hebben serieus en hard gewerkt. Voor groep 8 was het een extra 
spannende periode, want voor hen stonden de schoolkeuzegesprekken op het programma. 
Binnenkort gaan we de kinderen aanmelden voor hun school voor voortgezet onderwijs. We zijn 
met de groep, net als vorig jaar, weer naar de bioscoop geweest in het kader van het 
Soroptimistenfestival. De film van dit jaar heette ‘Sing Song’ en ging over het najagen van je 
dromen . Volgende week maandagochtend (2 maart) gaan we weer naar de bibliotheek om nieuw 
‘leesvoer’ te halen. 
 
GROEP 8B 
Een weekje voorjaarsvakantie en Carnaval vieren vlogen voorbij. Voor de vakantie hadden de 
leerlingen een geslaagde meesters- en juffendag. Waarbij meerdere kinderen genoten hebben van 
de voorstelling van de goochelaar. Bij de nationale voorleesdagen heeft een leerling uit de groep 
dagelijks voorgelezen aan de jongere groepen. Dit vond hij spannend, maar deed hij super! De 
jongere kinderen luisterden goed naar het verhaal met de titel: ‘De noten zijn verdwenen’. Voor de 
vakantie zijn we nog naar de film ‘Binti’ geweest, voor het Soroptimistenfestival. Afgelopen week 
(na onze rust week) zijn alle adviesgesprekken geweest, nu kunnen alle leerlingen aangemeld 
worden bij het voortgezet onderwijs.  
 
GROEP 8C 
Na een week voorjaarsvakantie hopen we dat we allemaal weer voldoende opgeladen zijn. De 
eerste dag na deze vakantie hebben we met de ouders van groep 8c de adviesgesprekken 
voortgezet onderwijs gevoerd, de leerlingen waren maandag dus nog vrij. Heerlijk een extra dagje 
vakantie. De afgelopen periode hebben we al weer veel beleefd, zo zijn we naar de bioscoop 
geweest in het kader van het Soroptimistenfestival, hebben we de meester- en juffendag gevierd 
en zijn we op de dinsdagen en vrijdagen aan het knutselen en frutselen geweest met Crea. Er ligt 
nu een plan om als proef op de dinsdagmiddagen meer aan techniek te gaan werken. We zijn druk 
bezig om hiervoor lessen voor te bereiden zodat we in elke groep in 2 lessen een mooi product 
kunnen opleveren. We hebben er zin in! 
 
                        


