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Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 22, nr. 1, 16 september 2021 
 
Beste lezer, 
Dit is de eerste bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2021-2022. 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 
Maandag 20 september  Ouderinfoavond 
Donderdag 23 september Start Project 

Woensdag 29 september Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Woensdag 6 oktober  Start Kinderboekenweek 
Donderdag 14 oktober  Eind Project 
Donderdag 14 oktober  Nieuwsbrief 

Vrijdag 15 oktober  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij 

De herfstvakantie is van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober. Alle leerlingen 
gaan op maandag 25 oktober weer naar school. 

 
PERSONEEL 

Aan het begin van dit cursusjaar was de ziekenboeg van teamleden gelukkig leeg. Dat kunnen we 
nu helaas niet melden. Juf Aly is thuis en meester Peter is opgenomen om verder te herstellen.  
We missen hen erg. Hopelijk verloopt het herstel positief en kunnen Aly en Peter weer snel 
aanschuiven bij ons. Veel sterkte gewenst en natuurlijk beterschap! Juf Rianne, vakleerkracht 
gymnastiek, geniet van haar zwangerschapsverlof. Jammer genoeg hebben we voor juf Rianne en 
meester Peter nog geen vervangers kunnen vinden. We hopen snel deze vacatures te kunnen 
invullen. Nog iets heel anders. Juf Detty heeft haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  
Zij gaat ons dus verlaten. Juf Detty heeft zich jarenlang meer dan 100% ingezet voor leerlingen en 

ouders/verzorgers die meer dan gemiddeld een steuntje in de rug nodig hebben. Afscheid nemen na 
zoveel jaren in het (speciaal)onderwijs; dat is reden voor een feestje. Dat feestje vieren wij, 
leerlingen en teamleden en haar gezin, op vrijdag 17 september 2021. Een feestje heeft Detty zeker 
verdiend. Zij was ruim 20 jaar lid van ons schoolteam. Ik kan jullie zeggen, een collega met veel 
passie en een grote betrokkenheid. Detty, ontzettend veel dank voor jouw werkzaamheden voor de 
leerlingen en hun ouders/verzorgers maar ook dat jij onze collega was. Wij wensen jou en je gezin 
het allerbeste voor de toekomst. En je weet… de koffie staat altijd voor je klaar! 
 

HUISBEZOEKEN 
Het is een goed gebruik dat de groepsleerkrachten van de groepen A tot en met 7 jaarlijks  
op huisbezoek gaan. Leerlingen zien en spreken in hun eigen woon- en leefomgeving is erg 

belangrijk. Er ontstaat op die manier een gemeenschappelijk beeld waarover je kunt spreken  
en elkaar kunt verstaan. In verband met de richtlijnen ten gevolge van COVID19, zullen deze 
huisbezoeken dit cursusjaar niet plaats vinden. Uiteraard is een goed contact tussen huis en  
school erg belangrijk. Dit contact proberen we zo goed mogelijk te onderhouden. De Parro-app  
is daarbij van groot belang. Daarnaast kunnen we bellen, zijn er nieuwsbrieven en is er een website, 
enz. Wij hebben en houden contact! 
 
NIEUWSBRIEF  
De nieuwsbrief wordt uitsluitend via de Parro-app verzonden. 
  



OUDERINFOAVOND 
Het schooljaar is alweer in volle gang. Dat betekent een nieuwe groep, een nieuwe meester of juf 
en voor een grote groep leerlingen zelfs een nieuwe school. Daar zult u ongetwijfeld veel vragen 
over hebben. Spaar die vragen op en kom naar de ouderinfoavond op maandag 20 september. Dan 
zal er alle gelegenheid zijn om uw vragen te stellen. U heeft vorige week via de Parro-app een 
uitnodiging ontvangen. Mochten er op een avond te veel ouders in de groep zijn, dan wordt de 
groep gesplitst en zal de 2e groep om 20.15 u. worden verwelkomd op school. 

Maandag 20 september om 19.30 uur: 
Informatieavond in de groep van uw zoon of dochter. 

 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 
We zijn na de vakantie gestart met bijna allemaal nieuwe kleuters in de groep. Als ik nu in de groep 

kijk zie ik dat ze al veel weten en veel kunnen. We werken over groente en fruit. Vouwen, knippen, 
scheuren er wordt iedere dag hard gewerkt. Alle activiteiten kun je meekijken in de  Parro-app. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groep B 
Dit schooljaar zijn we begonnen met 11 kinderen in de groep. We zijn al goed aan elkaar gewend, 
omdat we vorig jaar bijna allemaal in groep A zaten. De afgelopen weken hebben we veel gewerkt 

over groente en fruit. We hebben geproefd en we hebben van appels appelmoes gemaakt. 
Binnenkort werken en spelen we over verschillende beroepen omdat dat aansluit bij het thema van 
de Kinderboekenweek. 
 

Groep 3a 
Een nieuw schooljaar is begonnen, we zijn alweer een paar weekjes onderweg. Eigenlijk zijn de 
eerste weken voorbijgevlogen. We zijn bezig geweest met allerlei kennismakingsspelletjes, over 
samenwerken, elkaar leren kennen en vooral plezier maken met elkaar als groep. We oefenen 
dagelijks de routines en regels in de klas, dit verloopt al goed! Het eerste werkboekje is al uit,  
zo knap! Alle kinderen hebben geoefend met de eerste letters van veilig leren lezen. We oefenen 
met de letters ‘i, m, k en s’. De eerste woordjes kunnen al gelezen worden. Zoals ‘ik, mik, sim  

en kik.’ Voor rekenen helpen wij het aapje genaamd Semsom om de getallenrij tot 20, de 
buurgetallen en sprongen van 2 te leren. Elke les bestaat uit het werken met materialen en 
bewegen. We springen door de klas om de sprongen van 2 te leren. We rennen op het plein  
om getallen te bemachtigen voor onze getallenrij. Elke dinsdagmiddag komt Juf Marlies 
(ergotherapeut) bij ons in de klas om ons te helpen met kleuren en schrijven. We leren de 
pilotengreep, zodat we onze potloden goed vasthouden en hebben plannetjes voor onze 
schrijfhouding. Binnenkort gaan we werken in circuit, allemaal oefeningen voor de fijne motoriek. 
Natuurlijk is er al iets lekkers gebakken op vrijdag. Een lekkere pizza, in de verrijdbare keuken!  
Wat is er heerlijk gesmuld, er was geen kruimeltje meer over. Ook hebben we de verjaardag van 

Jefferson gevierd, hij mocht 6 kaarsjes uitblazen. Nogmaals gefeliciteerd, Jefferson! Volgende week 
maandag is de infoavond, wees welkom en geef je op! Wij hebben jullie nog zoveel te vertellen over 
het reilen en zeilen in de klas. Twijfel niet, geef je op via een berichtje op de Parro-app.  
Wij hopen jullie dan te mogen ontmoeten. 
 
 

  



Groep 3b 
Ook in groep 3b zijn we weer enthousiast begonnen. We zijn al snel gewend aan het nieuwe 
klaslokaal, een eigen tafel en etui, de nieuwe klasgenoten, regels & afspraken en de juffen.  
We zijn een gezellige, hardwerkende groep met kinderen die graag samen spelen en elkaar helpen. 
We hebben de letters i, k, m, s, p, en aa al geleerd. We kunnen nu letters, woorden en zelfs al zinnen 
lezen! Met rekenen oefenen we de getallen t/m 20. Hiervoor werken we in het rekenschrift. Maar we 
bewegen ook graag; we doen rekenspelletjes in de klas en op het schoolplein. Juf Marlies 
(ergotherapeut) geeft in onze groep kleur- en schrijflessen. Zo helpt zij ons met de juiste 
schrijfhouding, de pengreep en de juiste manier van het schrijven. En ondertussen hebben we al 
twee verjaardagen gevierd. Op deze dag worden de slingers opgehangen voor de jarige. En hij/zij 

mag die dag met de gekleurde pennen uit de feest-etui werken. Vrijdag 17 september hebben we het 
afscheidsfeest van juf Detty. Dit belooft ook weer een leuke dag te worden.   
  

Groep 4a 
We zijn al weer lekker bezig. In onze groep zitten 15 leerlingen. We hebben 12 jongens en  
3 meiden. De eerste weken bestaan uit de ‘gouden weken’, waarin groepsvorming centraal staat. 
Inmiddels zijn ze al goed aan elkaar gewend. We zijn natuurlijk ook al gestart met de leeslessen, 
taallessen en rekenen. Deze lessen doen ze op niveau. De kinderen kunnen al flink werken. Met 
knutselen hebben ze al een mooie verjaardagskalender geknutseld. Op de ramen hebben we alvast 
wat blaadjes geknutseld, want de herfst is al weer in aantocht. Volgende week starten we met een 
project over ‘Wat wil ik worden’. Dit thema is gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Eerst gaan we 

nog een feestje houden, want juf Detty gaat vrijdag afscheid nemen. Dat wordt vast en zeker weer 
een leuke dag. 
 

Groep 4b 
In groep 4b zitten 16 leerlingen. En wat voor leerlingen. 16 Supergezellige kinderen!  
Er zitten 6 meisjes en 10 jongens in onze groep. We zijn begonnen met niveaulezen en niveau-
rekenen. Ook hebben we prachtige zonnebloemen gemaakt. Hier zitten echte zonnebloempitjes op 
en die hebben we natuurlijk ook geproefd. Sommige kinderen vonden ze erg lekker. Deze week 
werken we met wereldoriëntatie over spinnen. Leuk om te horen wat de kinderen dan vertellen. 
Sommige ouders zijn best bang voor spinnen.... Dan mogen de kinderen of een 
buurman/buurvrouw de spin uit huis halen. Deze kinderen voelen zich dan ook echte helden! 

 

Groep 5a 
We zijn alweer een paar weken goed bezig in groep 5a. De eerste weken stonden in het teken van 

kennismaking. Nu zijn we inmiddels volop bezig met onder andere het niveauwerk. We lezen en 

rekenen bijvoorbeeld elke ochtend,  maar zijn ook flink bezig met taal en spelling en knutselen etc. 

We gymmen twee keer in de week op de dinsdag en de woensdag. Op de maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag staat meester Sander voor de groep en op de donderdag meester Menno. Op 

maandag en dinsdag is ook stagiaire juf Leonie bij ons in de groep. Zij gaat later dit schooljaar ook 

haar LIO-stage bij ons doen. We wensen haar veel plezier en succes dit schooljaar!  Op 7 

september hebben we een leuk en ook gezond uitstapje gehad samen met groep 5b naar de 

Blauwebessenboerderij van onze eigen gymjuf Rianne. We hadden er prachtig weer bij en de 

kinderen konden naar hartenlust plukken en proeven. De meeste kinderen hebben ook flink wat 

bessen mee naar huis genomen. De ouders die gereden hebben om dit uitstapje mogelijk te maken, 

nogmaals bedankt! 
 

 

  



Groep 5b 
De kop is eraf! Er is alweer een aantal weken voorbij. In de groep zitten 14 leerlingen; 4 meisjes en 
10 jongens.  De eerste weken hebben wij de tijd genomen om elkaar te leren kennen.  
Dit hebben wij onder andere gedaan door gebruik te maken van leuke kennismakingsspelletjes. Ook 
zijn wij al druk aan het knutselen geweest. De leerlingen hebben hun eigen verjaardagskalenders 
gemaakt en samen hebben wij groepsregels opgesteld.   
Inmiddels zijn de niveaulessen rekenen en lezen ook weer begonnen. Dus wij zijn weer hard aan 
het werk. Vorige week zijn de groepen 5a en 5b naar de Blauwe Bessen Boerderij geweest. Dit was 
een erg gezellige dag. Er zijn veel blauwe bessen geplukt en we hadden geluk met het weer. 
Morgen staat het afscheid van juf Detty op het programma. Afgelopen week zijn wij druk bezig 

geweest om een mooi afscheidscadeau te maken voor juf Detty. 
Even een reminder: op dinsdag en donderdag heeft de groep gym. Wilt u er dan voor zorgen dat de 
leerlingen gymkleren mee hebben?  
 

Groep 5c/6a 
De eerste vier weken zitten er alweer bijna op. We hebben  

de afgelopen weken al veel dingen met elkaar gedaan.  
Zo zijn we gestart met kennismaken door middel van het  
geven van een ‘schatkist’ les. Hierin heeft iedereen in vijf  
minuten iets over zichzelf verteld en ook mochten er spullen  
worden meegenomen van huis. Sinds deze week is ons  
nieuwe meubilair gekomen en hebben we onze klas in  
kunnen richten met de nieuwe kasten en stoelen en tafels.  
Ook hebben we in de klas de nodige versiering aangebracht.  
(zie foto)De komende weken gaan we aan de slag met de  

Kinderboekenweek met als thema Beroepen. 
 

Groep 6b 
Het schooljaar is al een aantal weken onderweg. We hebben al flink gewerkt. De verjaardags-
kalenders zijn gemaakt en we zijn alweer begonnen met niveaulessen. We hebben twee nieuwe 
leerlingen in de groep. We hebben een stage juf Kyra, die zal stagelopen op de donderdag en op de 
vrijdag. We zijn begonnen met geschiedenis en leren over de Gouden eeuw. Met aardrijkskunde 
hebben we het over de boeren. Met natuur en techniek zijn we bezig over het menselijk lichaam. 
Crea en techniek zijn ook opgestart!  
Op de maandag en donderdag hebben we gym, denkt u aan de gymkleren! 

 

Groep 6c 
Wat zijn we het jaar goed begonnen en wat ben ik trots op deze kinderen! Er wordt hard gewerkt 
en we leren veel op cognitief gebied, maar ook op sociaal gebied. Ik kan echt genieten van deze 
harde werkers. De gouden weken zijn in volle gang. De regels van de klas zijn besproken en we 
spelen vaak een groepsvormend spel. Groepsvorming speelt in deze periode een belangrijke rol. 
Omdat je in een fijne groep goed kunt leren, besteden we hier veel aandacht aan. Op dit moment 
zitten we in de stormingfase en worden de plekjes in de groep veroverd, dit zorgt soms voor een 
beetje strijd en ruzie. In de klas bespreken we dit en zoeken samen naar een goed oplossing. Ik 
vind dat de kinderen dit erg goed oppakken. De techniek en crea lessen zijn ook begonnen en ik 
merk dat de kinderen enthousiast zijn of enthousiast terugkomen uit andere groepen. Dit is er erg 

mooi om te zien! Op vrijdag zijn we gestart met tostidag. De kinderen vinden het erg lekker en 
genieten ervan. Het lukt de juf ook steeds beter om al die tosti's te bakken binnen een bepaalde 
tijd. Gelukkig zijn de kinderen heel behulpzaam en hebben we samen gekeken welke taken er door 
de kinderen gedaan kunnen worden. Dit werk heel erg goed!  
Ik heb met veel ouders contact via de Parro-app, dit vind ik erg prettig, omdat ik het belangrijk vind 
om korte lijntjes met het thuisfront te hebben. Voel je niet bezwaard mij een berichtje te sturen. 
 
 
  



Groep 7a 
Het schooljaar is weer begonnen, de eerste weken zijn alweer voorbij. In de groep hebben we  
2 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. We hebben kennis met elkaar gemaakt en een aantal 
afspraken met elkaar gemaakt om er voor te zorgen dat we een fijne tijd hebben op school. 
Daarnaast hebben we verjaardagskalenders gemaakt, zwaantjes gevouwen, potjes van klei gemaakt 
(we hadden het namelijk over jagers en boeren met geschiedenis).  
Ook is er al flink gewerkt, groep 7a is een echte werkgroep. Ze doen het super en werken erg 
netjes. Een goede start is het halve werk. 
 

Groep 7b 
De eerste weken zijn alweer voorbij. We hebben flink wat gedaan! De niveaulessen van rekenen, 
spelling en lezen zijn gestart en in de klas werken we tijdens aardrijkskunde over het klimaat in 

Europa. Daarnaast hebben we het met geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren. We 
hebben het bijvoorbeeld over de hunebedbouwers. Ook hebben we al verschillende dingen 
geknutseld zoals de verjaardagskalender, 3d-kubussen en een wie ben ik? Op deze manier hebben 
we elkaar ook een beetje leren kennen. De meeste leerlingen kennen elkaar natuurlijk al, maar we 
hebben ook 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Heel veel plezier bij ons op school! 
Daarnaast hebben we het komende half jaar een stagiaire. Hij stelt zich in de volgende nieuwsbrief 
aan u voor.  
 

Groep 7c 
 
“Een goed begin is het halve werk”. Als dit spreekwoord   

opgaat, wordt het een super jaar voor groep 7c!  
We hebben de eerste weken namelijk een goede start 
gemaakt. Zowel in onze eigen stamgroep als in de 
niveaugroepen. Dit laatste was voor onze (5!) nieuwe 
leerlingen allemaal nieuw, gelukkig hebben ze dit goed 
opgepakt. In onze groep zelf zijn we veel bezig geweest  
met kennismakingsspelletjes. Zoals het maken van een 
verjaardagskalender, iets vertellen over jezelf (schatkist) en 
groepsspelletjes in de klas en tijdens de gymles.  

Ook hebben we samen groepsafspraken opgesteld voor  
onze groep.  
De uitkomst hiervan kun je zien in de foto hiernaast.  

 
 
 

 
Groep 8a 
Het laatste schooljaar voor onze leerlingen is begonnen. Spannend, want wat wordt straks de 
nieuwe school en wat moeten we hier nog voor doen? Om dit samen te bekijken zijn de 
startgesprekken geweest. We hebben goede gesprekken gehad en daarmee is onze start van dit 
schooljaar ook goed gelukt. Voor de gesprekken is er ook al veel gebeurd. Alle schatkisten zijn 

opengegaan, om zo elkaar beter te leren kennen. We hebben hier prachtige spreekbeurten gezien. 
In de klas hebben we nu visite van een aantal rupsen, want de eerste vlinders zijn al uitgevlogen. 
We hopen dat ze uit mogen groeien van cocon tot vlinder. Aan de verzorging ligt het niet, want 
iedereen heeft oog voor de rupsen en helpt hierbij mee. Bij taal zijn we bezig met uitdrukkingen 
over het lichaam. Ook in dit stukje zit een uitdrukking, misschien kan iemand van de groep de 
uitdrukking vinden. Als laatste punt loopt vanaf afgelopen maandag meester Julian stage bij ons in 
de groep, in de volgende nieuwsbrief zal hij zich kort voorstellen.  
 

  



Groep 8b 
We zijn alweer een aantal weken met elkaar aan het werk geweest. Tussen de lessen door zijn we 
bezig met groepsvorming; regels en afspraken maken, schatkist verhalen vertellen over jezelf, 
oefeningen vanuit de kanjertraining etc. Afgelopen maandag zijn de startgesprekken geweest. 
Tijdens deze gesprekken kijken we welke school voor voortgezet onderwijs passend is, bijvoorbeeld 
Praktijkonderwijs of  VMBO en wat moeten we daar nog voor gaan doen, wat heb je daarvoor 
nodig.  
In groep 8 werken we natuurlijk weer met de methode wijzer. Bij natuur/techniek zijn we op zoek 
naar verschillen en overeenkomsten tussen dieren. Geschiedenis neemt ons mee naar de Gouden 
Eeuw. Bij het vak aardrijkskunde leren de kids een heleboel zaken over Zuid Amerika. 

Ook zijn we druk bezig met het afscheid van juf Detty, zij gaat zoals u weet, genieten van haar 
pensioen. 
 
 
 
 


