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Bald@kijn.nieuwsflits 
Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 20, nr. 7, 28 mei 2020 
 
Beste lezer, 
 
Dit is de zevende bald@kijn.nieuwsflits van het cursusjaar 2019-2020.  
Elke 4 à 5 weken krijgt u, net als de voorgaande schooljaren, 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 
 
AANGEPASTE AGENDA TOT ZOMERVAKANTIE 
1 juni  Tweede Pinksterdag (leerlingen vrij) 
5 juni  Groepen 3 en 4 vrij 
22 juni  Rapportbesprekingen (telefonisch en leerlingen vrij) 
25 juni  Rapporten mee 
29 juni  Alle leerlingen gaan naar school 
30 juni  Zomerfeestdag (alle groepen) en schoolverlatersfeest voor de groepen 8 
30 juni  Outdoor sportdag voor de groepen 8 
1 juli  Laatste dag groepen 8 
2 juli  Laatste schooldag 
2 juli  Nieuwsbrief (groepsindeling) 
3 juli  12.00 uur Start zomervakantie (t/m 14 augustus) 
 

Pinksterweekend: Het Pinksterweekend is van 30 mei t/m 1 juni. De leerlingen worden dus 
dinsdag 2 juni weer op school verwacht. 

 

Personeelsdag SBO De Baldakijn: De personeelsdag voor alle teamleden van De Baldakijn, die 
op maandag 29 juni stond gepland, gaat vanwege de Corona-crisis niet door.  
De leerlingen gaan die dag, maandag 29 juni, dus gewoon naar school!!! 

 
PERSONEEL 
Zoals jullie reeds in de laatste Corona-brief hebben kunnen lezen, is ons team niet compleet. 
Juf Detty valt, in het kader van de C-crisis, in de risicogroep en is dus niet op school. Zij helpt de 
leerlingen die nog thuis werken. Juf Margriet en juf Irma nemen de werkzaamheden in groep 6b 
voor hun rekening. Juf Grietje van groep B is ook afwezig. Zij wordt vervangen door juf Alka en  
juf Reina. Juf Grietje zal zo af en toe op school zijn om enige werkzaamheden te verrichten. 

AANGEPASTE KALENDER TOT DE ZOMERVAKANTIE  
De C-crisis heeft invloed op veel zaken. Dit geldt ook voor de planning van diverse activiteiten  
voor de periode tot de zomervakantie. Bepaalde activiteiten moeten vervallen, andere activiteiten  
worden anders georganiseerd en enkele plannen kunnen normaal worden uitgevoerd. De planning 
is dus behoorlijk gewijzigd. Op de website ziet u de aangepaste planning (www.debaldakijn.nl) en 
in deze nieuwsbrief. 
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RAPPORTBESPREKINGEN 
Uiteraard krijgen de leerlingen een rapport mee voor de zomervakantie. Omdat het uitgangspunt  
is om zo weinig mogelijk mensen in school te hebben, zal de bespreking van het rapport 
telefonisch plaats vinden op maandag 22 juni. Op die maandag zijn de leerlingen vrij!  
Er zal tijdig worden gebeld voor het maken van een telefonische afspraak. Een kopie van het 
rapport wordt toegestuurd voorafgaande aan het telefonische rapportgesprek. 
 
SCHOOLREIZEN 2020 
In deze situatie kunnen de geplande schoolreizen van 30 juni niet doorgaan. Wat gaan we wel 
doen? In plaats van een schoolreis in de groepen A t/m 7, zal er die dag een zomerfeestdag 
worden georganiseerd in de groep. De leerkrachten verzorgen een  
feestelijk programma vol leuke activiteiten en zorgen voor een hapje  
en een drankje. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.  
Veel ouders/verzorgers hebben de schoolreis reeds betaald.  
We hebben daarover het volgende voorstel: zonder tegenbericht wordt  
de betaalde bijdrage voor de schoolreis van 2020 gebruikt voor de  
schoolreis van 2021. Voor het volgende schooljaar hoeft er dan dus geen  
schoolreis meer worden betaald. Voor de leerlingen van de groepen 7, die volgend jaar op kamp 
gaan, geldt dat wij het reeds betaalde bedrag voor de schoolreis in mindering zullen brengen op 
de bijdrage voor het schoolkamp 2021. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat dit akkoord is. 
 
SCHOOLKAMP 2020 
Wat nog nooit is gebeurd: het schoolkamp kan niet doorgaan. Dat is erg vervelend en sneu.  
Voor veel leerlingen (en ook teamleden) is het schoolkamp een hoogtepunt in hun schoolloopbaan. 
Het kan en het mag niet doorgaan. Wat gaan we wel doen? Natuurlijk hebben we iets anders 
bedacht voor de schoolverlaters. Dit in plaats van het schoolkamp. Alle schoolverlaters doen mee 
aan een Outdoor sportdag: survival, kanoën, boogschieten, klimmen, enz. Dat wordt een 
stoere en toffe dag! De Outdoor sportdag vindt plaats op dinsdag 30 juni a.s. Nadere informatie 
volgt zo spoedig mogelijk. Indien het schoolkamp is betaald, wordt het betaalde bedrag aan jullie 
terugbetaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELK OF KARNEMELK 
De leerlingen hebben enkele maanden geen melk of karnemelk van school kunnen drinken.  
De meeste ouders hebben hiervoor wel betaald. We gaan deze situatie op de volgende wijze 
oplossen. De leerlingen van groep 8, die van school gaan en waarvoor is betaald, ontvangen  
€ 5,00 retour. Voor de leerlingen van de andere groepen geldt dat, wanneer er betaald is voor 
melk of karnemelk, er voor het komende cursusjaar € 5.00 in mindering wordt gebracht op het 
totale bedrag van € 18,50. Deze leerlingen betalen het volgende cursusjaar dan € 13,50 voor  
het hele jaar voor dagelijks een beker melk of karnemelk van school. 
 
LOT 
De geplande bezoeken door het Luizen Opsporing Team (LOT) komen voor de rest van dit 
schooljaar te vervallen. 
 
  



 

3 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
 
GROEP A 
Wat fijn om alle kleuters weer te zien na al die weken thuis. Ook kwamen er 2 nieuwe kinderen in 
onze groep Britt en Davin, dapper hoor. We hebben besproken dat handen wassen heel belangrijk 
is en ook hoe je mag hoesten en niezen. Ook smeren we regelmatig met handgel. Het is een hele 
organisatie maar wat doet iedereen het goed !!!We hebben gewerkt over Super Finn, een 
prentenboek over zelfvertrouwen. 

 

 
GROEP B 
Wat vonden we het fijn om elkaar weer terug te zien! Stralende gezichtjes, we kunnen weer 
samen werken en samen spelen. De eerste weken hebben we gewerkt over Super Finn.  
Veel aandacht voor het zelfvertrouwen. Ook hebben we weer met de letters gewerkt en in het 
nieuwe boek met de letters geschreven. We kunnen woorden maken met de letters i, k en m.  
Heel knap! De komende weken werken we over Woeste Willem, de oude zeerover.  
En dan begint de zomervakantie. Het was een bijzonder schooljaar. 
 
GROEP 3A 
Op maandag 11 mei mochten de kinderen van groep 3a weer op school beginnen na een periode 
van thuisonderwijs. In de 8 weken thuisonderwijs is door de meeste kinderen hard gewerkt en  
zijn veel ouders ‘echte’ meesters en juffen geweest. Fantastisch om te zien en te horen hoe er is 
gewerkt en hoe onze filmpjes zijn bekeken. Gespannen gezichtjes de eerste dag bij binnenkomst, 
maar het grootste aantal kwam stralend binnen. Een paar opmerkingen: “Gelukkig weer naar 
school”, “Samen met vriendjes spelen” en “Even met de juffen praten”. Na een paar weken thuis 
te zijn geweest, is de overgang om weer naar school te gaan soms iets onwennig. Natuurlijk zijn 
er andere afspraken rondom hygiëne, afstand houden van de juffen en het brengen/ophalen door 
de ouders maar qua inrichting en regels in de klas is er weinig veranderd. We doen samen ons 
best om gezond te blijven door o.a. heel veel handen te wassen en we proberen om voldoende 
afstand te houden onderling. We zien vooral dat de kinderen weer veel plezier hebben! De eerste 
week hebben we vooral gewerkt over de corona tijd; ervaringen uitwisselen, een werkstuk maken 
met een zelfgeschreven tekst met een mooie of passende foto van deze bizarre tijd. En samen 
spelletjes doen, voor de groepsvorming en plezier maken vanuit de Kanjertraining. 
In groep 3a is ook een nieuw meisje begonnen; wij wensen Amber veel plezier in onze klas!  
Voor nu alvast een fijn lang pinksterweekend gewenst, met zonnig weer! 
 
GROEP 3B/4A 
We mogen weer naar school! Het blijft bijzonder in deze bizarre tijd om dat van de kinderen te 
horen. Ze hadden er weer zin in om naar school te gaan na 8 weken thuisonderwijs. En wij ook! 
Gelukkig hadden we veel contact met de kinderen tijdens de thuisonderwijs periode. Er is goed 
aan het huiswerk gewerkt. De ouders en soms opa en oma’s hebben hun kinderen hier goed bij 
geholpen. Dank daarvoor! Het op tempo lezen blijft belangrijk om dit thuis te blijven oefenen.  
Dit is wel bij een aantal kinderen wat weggezakt. 
De laatste schoolweken zullen er ook iets anders uitzien. Geen uitstapjes en schoolreis 
bijvoorbeeld. Maar daar gaan we iets anders voor verzinnen natuurlijk. 
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GROEP 4B 
Wat hebben we de leerlingen gemist! Maar we zijn wel supertrots op ze. 
Ondanks alles hebben ze goed gewerkt. In de week voor de meivakantie ging 
het ook met de computer bijna bij iedereen erg soepel. We hebben met elkaar 
gelezen via Google Meet, maar ook gewoon lekker gekletst. In MOO hebben  
de kinderen hard gewerkt. Ouders stuurden foto’s van knutselwerken en 
hardwerkende kinderen. Alle ouders hebben heel erg veel gedaan om te zorgen 
dat de kinderen toch weer aan schoolwerk toe kwamen. Dank daarvoor! Dat 
hebben we maar mooi samen gedaan! Nu gaan we de laatste periode van het 
jaar in. Heel anders dan andere jaren, maar we gaan er het beste van maken. 
 
GROEP 5A  
Het was heel bijzonder om elkaar na zo’n lange tijd weer te zien. We hadden elkaar natuurlijk al 
een paar keer online gezien via Google Meet, maar in het echt is toch veel leuker! Mooi om te  
zien hoe iedereen zo het ritme weer oppakte op school. Er werd flink bijgepraat, verhalen werden 
uitgewisseld en daarna was het in principe over tot de orde van de dag. Kinderen laten daar toch  
flink wat veerkracht zien door zich weer zo goed aan te passen aan het schoolse leven. Ook u 
heeft de afgelopen tijd veerkracht laten zien, door samen met uw kind thuis bezig te zijn met 
schoolwerk. Dit is prima gelukt mede door uw inzet. Dank daarvoor! Nu nemen wij met alle plezier 
dit stokje weer over van u. De afgelopen twee woensdagen hebben we trouwens wandelingen 
gemaakt in Stadskanaal en de ene keer gelet op vogels en andere keer op verkeersborden.  
De leerlingen kregen een opdracht mee waardoor ze heel gericht gingen kijken tijdens de 
wandeling. Ze waren hier erg enthousiast over. We hopen dat we de komende weken op een 
redelijk normale manier verder kunnen op school en goed het schooljaar kunnen afronden.  
Het is anders dan andere schooljaren, maar we gaan er zeker wat van maken! 
 
GROEP 5B 
Wat was het weer fijn om iedereen weer te zien! We hadden elkaar al wel even gezien natuurlijk 
via Google Meet, maar op deze manier is het veel leuker! Jammer, dat  we soms even wat 
kinderen moeten missen in de les door ziekte thuis of doordat het even niet mogelijk is om naar 
school te gaan. Maar ook deze kinderen zijn ook thuis hard aan het werk. Het was geweldig hoe 
we deze thuiswerkperiode door zijn gekomen. Mijn dank daarvoor. Ouders dit hebben jullie 
geweldig goed gedaan om samen onze leerlingen aan het werk te krijgen.  
Nu we weer op school zijn is het afstand houden wel even wennen. Ook zijn we vaak onze handen 
aan het schoonpoetsen en onze tafels worden vaak even ontsmet. We hebben al een mooie pauw 
gemaakt met regenboogkleuren. Deze regenboog staat voor: Alles komt uiteindelijk weer goed! 
Hier gaan we maar vanuit. Een van onze leerlingen heeft een operatie ondergaan in deze periode. 
We willen haar van harte beterschap wensen! Nu gaan we alweer naar de laatste periode, waarin  
we zo normaal mogelijk willen werken. We gaan er het beste van maken. 
 
 
 
 
 
 
 
GROEP 6A  
Op 11 mei zijn we eindelijk weer gestart. We mochten weer naar school. Na bijna 8 weken elkaar 
niet te hebben gezien, was iedereen blij om elkaar weer te zien. Dit is natuurlijk toch leuker dan 
op Google Meet. Ze hebben allemaal ontzettend hun best gedaan, ik ben trots op ze. Ook jullie  
als ouders hebben het ontzettend goed gedaan. Dank daarvoor! Het is natuurlijk niet niks… 
De eerste week ging heel goed. Het leek net alsof ze niet weg zijn geweest. Er zijn natuurlijk 
allemaal bijzondere regels en voorschriften. Ze doen het geweldig. Ik ben blij dat we toch zo het 
schooljaar kunnen afsluiten, gezamenlijk als groep. We gaan de laatste weken nog hard werken.  
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GROEP 6B 
Eindelijk mochten we weer naar school! We zijn er niet allemaal. Helaas is juf Detty er niet maar 
ze begint en eindigt wel met ons via Googlemeet. Ook zijn er een paar kinderen niet maar die  
zijn thuis wel hard aan het werk. Juf Detty helpt hen daarbij. Voor de groep staat nu juf Margriet. 
Op maandag en dinsdag samen met juf Irma en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Marieke.  
We hebben nog nooit zo vaak de tafels schoongemaakt en onze handen gewassen. Dus het ruikt 
hier citroentjes fris. Aangezien de meesten thuis goed gewerkt hebben, konden we na even 
inoefenen weer lekker aan de slag met alle vakken. We hebben gelukkig ook tijd om te tekenen, 
knutselen, gymmen en spelen. Mazzel dat juf Margriet er is. Nu hebben we speelgoed uit de 
speelkamer hier in de klas. Dat speelt lekker. En gymmen doen we nu lekker buiten in de frisse 
lucht.   
 
GROEP 6C/7A 
Volgens mij hebben we allemaal onze buik wel vol van de Corona-crisis. Ik heb zelf geen zin om er 
nog veel woorden aan vuil te maken, dat doet het Journaal wel! Wel wil ik jullie laten weten dat de 
eerste week op school eigenlijk best heel goed is verlopen. In eerste instantie was ik wel erg 
benieuwd waarop deze eerste weken zouden lijken, zou het net zo zijn als na de zomervakantie? 
Nu de eerste week voorbij is, moet ik zeggen dat ik het idee had dat de kinderen nooit weg zijn 
geweest. Iedereen pakte de draad zo weer op. Het is natuurlijk wel even weer wennen om met z’n 
allen door dezelfde deur te moeten, maar de kinderen lijken de regels nog erg goed te kennen.  
Wat betreft de afgelopen periode, wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet thuis! Ik hoop 
niet dat mijn baan nu op het spel staat doordat iedereen zich aan gaat melden op de 
lerarenopleiding, maar ik vind het echt top hoe jullie met de afgelopen periode van thuisonderwijs 
om zijn gegaan. Alle berichtjes en foto’s die ik kreeg werden erg gewaardeerd.  
Hopelijk kunnen we nu dit schooljaar op een goede manier met elkaar afsluiten. 
 
Groep 7B  
Wat fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer ‘gewoon’ terug te zien op school!  
Het was voor iedereen op 11 mei wel even weer wennen…al die nieuwe regels..  
Er is door onze groep goed gewerkt tijdens de thuiswerkperiode. We kregen regelmatig door 
ouders even een foto doorgestuurd van gemaakt werk. Compliment aan alle ouders die de taak 
van leraar/lerares deze periode hebben opgepakt . 
Nu weer naar school, net alsof we niet weg zijn geweest. We gaan de komende periode weer aan 
de slag in de verschillende niveaugroepen. Ook gaan we binnen de groep nog aandacht besteden 
aan Anne Frank en komt onder andere het thema spijsvertering bij Natuur aanbod. 
We zetten met elkaar de schouders er weer onder voor deze periode tot aan de zomervakantie. 
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GROEP 7C/8A 
Gelukkig maar, we mogen weer! 
Wat was het een vreselijk rare periode, maar wat hebben jullie het allemaal goed gedaan! En ik 
bedoel hiermee de kinderen, maar zeker ook de ouders. Ik heb ontzettend veel mailtjes, foto’s, 
digitaal werk, digitale tekeningen van jullie toegestuurd gekregen, echt top! 
Het is ontzettend leuk om elkaar naar zo’n lange periode ‘gewoon’ weer te kunnen zien. 
Natuurlijk zijn er aanpassingen, regels en voorschriften, maar in ieder geval zitten we weer op 
onze school, in onze klas en kunnen we weer ons ding doen. We zijn nog maar twee weken bezig, 
maar het lijkt gelukkig alsof we nooit zijn weggeweest. Iedereen doet weer zijn of haar ding! 
Het is nog maar 6 weken tot de zomervakantie, maar we gaan er nog even keihard tegenaan en 
we zullen er voor zorgen dat we het schooljaar op een fijne manier afsluiten.  
 
GROEP 8B 
Ja!!!! We mogen weer! Daar zijn we allemaal blij mee. In de ochtend in de rij, geen ouders op het 
plein, handen ontsmetten bij binnenkomst (en na pauzes), vaker handenwassen, tafels tussen 
door schoonmaken en verder… Verder weer normaal naar school; les krijgen en geven. Heerlijk in 
het ritme. We zijn ook snel weer aan de slag gegaan. De lessen draaien weer als normaal. Zo 
hebben we het bij aardrijkskunde over China (lekker toepasselijk), geschiedenis ronden we de 
periode van de Tweede Wereldoorlog af en gaan we naar de tijd van de televisie en computer. 
Samen gaan we ook richten een afscheid, daarom bereiden we de leerlingen voor op het 
voorgezet onderwijs en gaan we kijken hoe we het afscheid Coronaproof kunnen vormgeven.  
Komt vast goed!  
 
GROEP 8C 
De afgelopen twee weken zijn omgevlogen. Eindelijk mochten we weer naar school, wel met de 
nodige aanpassingen, maar het kon weer! Toch veel leuker om de kinderen in de klas te 
ontmoeten en niet meer via een beeldscherm. Ik kan jullie vertellen dat wij als leerkrachten daar 
ook wel weer klaar mee waren. We hebben veel nieuwe dingen ontdekt hoor, de mogelijkheden 
zijn eindeloos wat betreft digitaal lesgeven. Maar het gewoon lesgeven en de interactie met de 
kinderen is weer als vanouds, net alsof we niet weg zijn geweest. De komende weken gaan we 
nog aan de slag met de Anne Frankkrant. Jammer genoeg hebben we in verband met het korte 
aantal weken wat we te gaan hebben de technieklessen niet op kunnen starten. Neemt niet weg 
dat we in de groep op dinsdag natuurlijk wel nog een robotje in elkaar gaan knutselen. We hebben 
nog genoeg te doen, maar het is fijn om weer in de school aanwezig te zijn! 
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