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Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 21, nr. 2, 17 september 2020 
 

Beste lezer, 

Dit is de tweede bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2020-2021. 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 21 september  - Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Maandag 5 oktober  - Afname NIO (leerlingen groepen 8) 
Donderdag 8 oktober  - Volgende nieuwsbrief 

Vrijdag 9 oktober  - Groepen 3 en 4 zijn vrij 
 

Herfstvakantie: zaterdag 10 oktober tot en met zondag 18 oktober 2019.  

                            Maandag 19 oktober gaan de leerlingen weer naar school. 

 

GEBRUIK HOOFDINGANG 
Vanaf half 9 komen de kinderen van de groepen A, B, 3, 4 en 5 naar binnen. Zij nemen afscheid van hun 

ouders/verzorgers bij het hek in verband met de corona-richtlijnen. Dat betekent dat alle kinderen alléén 

het plein opgaan en naar binnen gaan naar hun eigen groep. De onderbouwleerlingen worden bij het hek 
opgevangen door teamleden van de school. De groepen 6, 7 en 8 blijven buiten tot 8.45 uur. Zij komen dus 

ook alléén op het plein en nemen afscheid van hun ouders/verzorgers bij het hek. Leerlingen die gebracht 
worden of met de fiets komen, worden rond 8.30 uur op school verwacht en niet eerder. Vanaf 8.30 uur is 

er pleinwacht voor de bovenbouwers en begint de inloop in de onderbouw. Dat kan niet veel eerder, omdat 

alle leerkrachten voor die tijd elke dag een kort overleg hebben. 
 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF 
De nieuwsbrief is per e-mail te ontvangen. Dat scheelt veel papier en moeite. Gelukkig hebben heel veel 

ouders zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Wij verwachten dat iedereen zich op de site 

aanmeldt voor de nieuwsbrief. U krijgt dan automatisch de nieuwsbrief in uw mailbox en zo blijft u op 
de hoogte van alle nieuws op onze school. Dit jaar zullen we ook ander nieuws en briefjes via de mail 

verspreiden, bijvoorbeeld over de Open dag, of de Fancy Fair. Dus: belangrijk om aangemeld te zijn! 
Aanmelden gaat heel gemakkelijk. U opent onze site: www.debaldakijn.nl en u klikt op het blokje 

‘Nieuwsbrief’. Daar kunt u op de link ‘aanmelden nieuwsbrief’ klikken. De rest is simpel, wijst zichzelf. Bent u 
niet aangemeld, dan weet u niet wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief is en moet u zelf iedere keer op 

onze site kijken of er weer nieuws is. Hebt u geen computer, of lukt het u niet om de nieuwsbrief op de site 

te lezen of per e-mail te ontvangen, geef dat dan even door aan de leerkracht of aan juf Trijnie 
(administratie). Voor de ouders van onze oud-leerlingen: wilt u de nieuwsbrief niét meer automatisch 

ontvangen, ga dan naar onze site en klik onder het kopje ‘Nieuwsbrief’ op ‘Afmelden’. 
 

PERSONEEL 
Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met een lege ziekenboeg. Alle teamleden stonden gelukkig gezond 
aan de start. Inclusief de nieuwe collega’s: Nicolet, Sophie en Leonie. Fijn om een cursusjaar zo te kunnen 

starten. Helaas gooide het Corona-virus al vlot roet in het eten. Enkele teamleden kregen 
gezondheidsklachten en moesten worden getest. Het testmoment duurde lang en de uitslag liet in sommige 

gevallen ook best lang op zich wachten. De collega’s moesten thuisblijven tot de uitslag binnen was. 

Gelukkig hebben wij kanjers van onderwijsassistenten die de werkzaamheden goed kunnen overnemen. Er 
zijn onvoldoende leerkrachten in de vervangingspool aanwezig helaas. Tot op heden zijn er geen leerlingen 

naar huis gestuurd omdat er geen vervanging was. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat een dergelijke 
situatie best aan de orde kan komen in de komende weken. De besmettingsgraad stijgt en de herfst is in 

aantocht. Het zijn onzekere tijden. We proberen er gezamenlijk zo verantwoordelijk mogelijk mee om te 

gaan met deze onwerkelijke situatie met onderling begrip. Enkele dagen nadat ik deze tekst had gemaakt, 
veranderde de personele situatie behoorlijk. 

http://www.debaldakijn.nl/


Allereerst heeft juf Detty het afgelopen weekend haar heup gebroken en ligt in het ziekenhuis. Wat een 

pech! Van harte beterschap gewenst. Daarnaast zijn enkele teamleden enige dagen niet op school (geweest) 
omdat zij de Corona-test moesten ondergaan. Het maken van een afspraak duurt soms lang en ook laat de 

uitslag lang op zich wachten. Een erg vervelende situatie; maar we hebben er geen invloed op. 
Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in de functieverdeling binnen het schoolteam. Juf Harma heeft de 

functie van teamleider overgenomen van juf Alka. Juf Harma was intern begeleider van de onderbouw. Deze 

functie wordt nu uitgevoerd door juf Margreet. 
 

NIEUWS UIT DE GYMZAAL 
Zolang het weer het toelaat zal er buiten worden gegymd. Daarom is het handig om op de gymdagen van 

uw kind hem/haar gemakkelijke kleding en schoenen aan te laten doen. Bij twijfelachtig weer ook 

gymkleding meegeven. Mocht het weer slechter worden dan zal er weer binnen worden gegymd. 
Gymkleding voor binnen voor de leerlingen in alle groepen bestaat uit: korte broek en T-shirt. Verder gaan 

sieraden tijdens de les af en lang haar in een staart. Ook heel graag een paar gymschoenen met lichte zolen 
(bij Scapino of Bristol slechts enkele euro’s). Zwemmerseczeem en wratten zijn erg besmettelijk, dus 

gymmen met gymschoenen is veel hygiënischer. Volgens de richtlijnen van het RIVM mag er nog niet 
worden gedoucht. Leerlingen van de bovenbouw mogen deodorant gebruiken. De deodorant liever in een 

roller, want dat is goedkoper in gebruik en voorkomt dat leerlingen naar elkaar gaan spuiten.  

 

STUDIEDAGEN 
Maandag 21 september a.s. heeft het personeel van De Baldakijn een studiedag. De overige studiedagen 

zijn op: 4 november (Kanjertraining), 1 februari (rapportbesprekingen), 11 februari (themadag), 28 juni 
(rapportbesprekingen). Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

FIETSENSTALLING 
De leerlingen van de groepen A, B, 3 en 4 zetten hun fietsen naast het schuurtje van de onderbouw, bij de 

containers. De leerlingen van de overige groepen zetten hun fiets in de fietsenrekken bij het fietsenhok. De 
leerlingen leveren de fietssleutel in bij hun leerkracht. Om vandalisme te voorkomen gaan de hekken van het 

fietsenhok op slot gedurende de schooldag. 
 

ZIEKMELDEN  
Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, kunt u dit tussen 7.45 uur 
en 8.45 uur doorgeven aan Trijnie (administratie). Trijnie zorgt ervoor dat het bericht wordt doorgegeven 

aan de leerkracht. Wilt u de leerkracht spreken, dan graag bellen vóór 8.30 uur of na schooltijd. Na 
schooltijd kunt u natuurlijk ook langskomen. Als u een ander telefoonnummer krijgt, geeft u dat even door 

aan de administratie? 

 

OPHALEN VAN KINDEREN NA SCHOOLTIJD 
Als de school uitgaat, is het op en bij De Baldakijn een drukte van belang. Immers dan verlaten ongeveer 
200 leerlingen het gebouw. Iedereen wil lekker snel naar huis. Veel kinderen worden in groepjes door een 

juf of meester naar de goede taxi gebracht. Een groot aantal kinderen pakt de fiets en gaat naar huis 

vóórdat de andere kinderen naar de busjes lopen. En er zijn kinderen, die door de ouders met de auto 
worden opgehaald. Voor deze laatste groep hebben we een aantal ‘regels’ opgesteld, 

zodat we de veiligheid van onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen garanderen.  
De ouders, die hun kind komen ophalen, worden dringend verzocht met de auto aan 

de kant van het kleine hek te wachten op hun kind, dus aan de kant van de 

seniorenwoningen aan de Vlaanderenlaan.  
 

 
 

 
Parkeerplaats van het uitvaartcentrum. 
Aan het begin van de Vlaanderenlaan bevindt zich het uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum beschikt over 

een eigen parkeergelegenheid. Een bord bij de ingang geeft dit aan. Het blijkt dat deze parkeerplaats ook 
regelmatig wordt gebruikt door onbevoegden; wellicht medewerkers, bezoekers, ouders, van KDC Dol-Fijn, 

van ZMLK Meidoornschool of van SBO De Baldakijn. Uitgangspunt is: het parkeerterrein van het 

uitvaartcentrum is alleen bestemd voor de bezoekers van het uitvaartcentrum. Dus niet voor anderen! 
Wij willen iedereen dringend verzoeken om geen gebruik te maken van het parkeerterrein van het 

uitvaartcentrum. We rekenen op uw medewerking en respect als het gaat om het uitvaartcentrum. 
 



ROOKVRIJ PLEIN 
We hebben de afspraak gemaakt dat er zowel binnen als buiten de school niet gerookt mag worden, dus ook 
niet op het plein. We gaan ervan uit dat eenieder zich daaraan houdt. We geven er de voorkeur aan om 

buiten het hek, in het zicht van de leerlingen, ook niet te roken. 
 

BELRONDES IN PLAATS VAN HUISBEZOEKEN 
Zoals jullie in de voorgaande nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zullen de huisbezoeken dit cursusjaar niet 
plaats vinden. Dit heeft uiteraard alles te maken met de Corona-crisis. Het contact tussen school en 

ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Er is daarom afgesproken dat de leerkrachten met enige 

regelmaat zullen bellen. De twee belrondes tot de Kerstvakantie zijn gepland in de weken 40/41 en in de 
weken 50/51. We houden contact!  

 
AANTAL ZAKEN (TER OPFRISSING) 

 Elke dag nemen de leerlingen drinken, fruit/boterham voor de kleine pauze mee en boterhammen en 

eventueel iets te drinken voor de middagpauze. Geef ze nooit snoep, koek, chips, kauwgum, toetjes, 
slaatjes, eieren, vis, of blikjes drinken mee. 

 We vinden het niet goed als leerlingen ballen meenemen naar school. De leerlingen kunnen voetballen 

met een bal van school. 

 Als leerlingen telefoons, mp3-spelers, game-boys of andere kostbare zaken meenemen naar school is 
dat op eigen risico. In de klas worden de spullen ingeleverd, zodat ze veilig opgeborgen kunnen 

worden. Mobiele telefoons mogen niet op of rond de school gebruikt worden, op welke manier dan ook! 
Op school wordt het mobieltje veilig opgeborgen bij de meester of juf totdat de school weer uitgaat.  

 
SCHOOLTIJDEN VOOR DE GROEPEN A, B, 3 en 4 
Groep A en B gaan 4 dagen per week naar school, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De 

groepen 3 en 4 gaan 5 dagen per week naar school, maar zijn wel weer 7 vrijdagen, verspreid over het hele 

jaar, vrij.  
 

De volgende vrijdagen zijn de leerlingen van de groepen 3 en 4 vrij: 

9 oktober 13 november 4 januari 19 februari 

12 maart 16 april 4 juni  

 
 
 
LET OP: in de schoolgids 2020-2021 staat een verkeerde datum voor de 
Pinkstervakantie. Dit moet zijn 24 mei 2021. 
 
VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
Herfstvakantie 12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag en Paasmaandag  2 april 2021 en 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 t/m 7 mei 2021 
 

Hemelvaart-vakantie 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Pinkstervakantie 24 mei 2021 

 

Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021 

 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A 
Er zitten 5 nieuwe kinderen in groep A en ze zijn al goed gewend. De andere kinderen zijn dan ook flinke 

hulpjes. Onze groep telt 10 kinderen. We werken over groente en fruit en mijn lichaam. We genieten van de 
prentenboeken: Kleine muis en Rupsje Nooitgenoeg. Samen met groep B hebben we pizza’s en appelflapjes  

gebakken. De prachtige foto’s kunt u zien op de Parro app. 
  

 

 
 
 
 
GROEP B 
In groep B zijn we gestart met 12 kinderen in de groep. We hebben de eerste weken gewerkt over groente 
en fruit. En deze week werken we over ons lichaam. Er wordt hard gewerkt en erg mooi gespeeld in de 

groep. De foto’s zijn altijd te zien op de Parro app. 

 
GROEP 3A 
We zijn alweer een aantal weekjes onderweg in groep 3a. Het is voor de meeste kinderen wel even wennen, 
werken aan je eigen tafel, in het bezit van je eigen etui met potlood en gum, een ander schoolplein, nieuwe 

klasgenoten en andere regels. We raken steeds meer aan elkaar gewend en er ontstaan prille vriendschappen 

en een bult gezelligheid. We zijn begonnen met het leren lezen, de eerste letters die we hebben geleerd zijn  
i, k, m, s, aa en v. Het start werkboekje is al uit! We oefenen de letters en lezen dagelijks in een leesboek. 

Met rekenen oefenen we het maken van groepjes, werken we met de dobbelsteen en het doortellen vanaf een 
getal. We wisselen de rekenactiviteiten af, zodat iedereen actief mee blijft doen. Wij houden van een buiten-

les, waarbij wij door bewegend-leren met rekenen of lezen bezig zijn. Juf Marlies (ergotherapeut) is in onze 
klas geweest om ons een kleur-les te geven, ze heeft ons geholpen met de juiste houding voor het schrijven, 

de pengreep en de juiste manier van het schrijven. Volgens Juf Marlies, schrijft de klas al erg goed en pikken 

ze snel de aanwijzingen op. De eerste pizza’s zijn gemaakt met de verrijdbare keuken, allemaal smullende 
kinderen. “Dit mag wel vaker in de oven” was de reactie van de kinderen. In het geheim zijn we aan het 

knutselen voor het 25-jarig jubileum van juf Harma. Af en toe hangt er een verbodsbord ‘Verboden voor juf 
Harma’ op de deur. Op vrijdag 25 september vieren wij dit feestje samen met Juf Harma. Wat precies de 

bedoeling is, horen jullie nog van ons. 

 
GROEP 3B 
Wij zijn na de zomervakantie gestart met 13 kinderen in groep 3b: 10 jongens en 3 meisjes. We hebben het 
erg gezellig samen in de klas. En natuurlijk zijn we ook bezig met het leren van de letters. Ze hebben de 

letters i, k, m, s,p, aa en e al geleerd! Hier kunnen ze ook al woorden mee lezen zoals mik, mis, aap en 

maan. Het is geweldig om te zien en te horen hoe de leesontwikkeling gaat bij de kinderen! Met het rekenen 
zijn we aan het oefenen met de getallen 1 tot en met 10. Welk getal komt voor de 4 bijvoorbeeld? En erna? 

Dit noemen wij ‘de buren’. Iedere maandagmiddag wordt er geknutseld. Bij het woord aap hebben we een 
aap geknutseld. En dan is er natuurlijk ook nog tijd om te spelen en anders maken we hier tijd voor. Van 

lego worden prachtige huizen en voertuigen gemaakt. Ook met de k'nexx wordt leuk gespeeld net zoals er 

op de auto-mat wordt gespeeld en met de blokken worden mooie schuren voor de dieren gebouwd. 

 
  



GROEP 4A 
We zijn alweer een aantal weken op weg. Onze groep bestaat uit 13 leerlingen. Deze bestaat uit 4 meiden 
en 9 jongens. We werken net als groep 4b aan het thema Safari. We hebben al mooie slangen, aapjes en 

giraffes gemaakt. Niet te vergeten natuurlijk hebben we ook al een  
mooie verjaardagskalender van onszelf geknutseld. Inmiddels zijn  

er in onze groep ook stagejuffen begonnen. Op maandag en  

dinsdag zijn dat Amber en Shannon en op de donderdag en vrijdag 
is dat Nadine. Ik hoop dat ze een fijne tijd bij ons in de groep  

mogen beleven. Juf Amber zal af en toe ook in onze groep les gaan 
geven. Juf Anita is onze onderwijsassistent die zowel in onze groep 

als in groep 4b helpt. Volgende week gaan we starten met het  

project met als thema ‘En toen?..’ gekoppeld aan de Kinderboeken 
week. De kinderen mogen dan kiezen welk boek ze leuk vinden om 

uit voorgelezen te worden en daarna ook nog een activiteit erbij te  
doen.  

 
GROEP 4B 
Alweer een aantal weken bezig en we zijn allemaal weer aardig  

gewend aan de nieuwe kinderen en de kinderen aan de nieuwe  
juffen. We zijn dit jaar begonnen met een groep van 13 kinderen.  

Op maandag en dinsdag is er stagiaire Milou en op donderdag en  
vrijdag is stagiaire Ellen in de groep. Fijn die extra paar handen. We hebben de eerste weken gewerkt over 

het thema Safari. Vanaf volgende week begint de Kinderboekenweek en de daarbij behorende activiteiten. 

Binnenkort neemt een van de juffen telefonisch contact met de ouders/verzorgers op om de afgelopen 
periode te bespreken. 
 
GROEP 5A 
We zijn alweer een mooi aantal weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Natuurlijk moest iedereen na de 

Zomervakantie eerst weer even wennen, maar inmiddels zitten we in een prima ritme. We hebben op de 
maandag, dinsdag en woensdag juf Lotte in de groep. Zij doet de PABO en is bezig met haar LIO-stage. We 

wensen juf Lotte veel plezier en een leerzame tijd in onze groep. Groep 5a, die uit 9 jongens en 4 meisjes 
bestaat, is flink bezig geweest de afgelopen weken met lezen, rekenen, taal, schrijven, maar ook met 

Kanjertraining hebben we al een mooie start gemaakt. Deze methode om het onderlinge vertrouwen in de 

groep te bevorderen gebruiken we schoolbreed. In groep 5 is dit jaar het deel ‘Max en de zwerver’ aan de 
beurt. Mocht u meer te weten willen komen over Kanjertraining dan kan dat o.a. via www.kanjertraining.nl. 

Ook mochten de leerlingen een boek lenen uit onze eigen schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek is 
trouwens verhuisd van de benedenverdieping naar boven. Fijn dat we elkaar afgelopen maandag digitaal 

konden ontmoeten via Google Meet. In deze bijzondere tijd waarin we geen reguliere ouderavond konden 

houden, was dit zeker een goed alternatief. Wist u trouwens dat we een wedstrijdje hebben gehouden met 
onze buren groep 5b? Dit kwam naar aanleiding van een nieuwbericht in het Jeugdjournaal waarin werd 

opgeroepen om zwerfvuil op te ruimen. We hebben in een pauze het schoolplein opgeruimd en het ging 
erom welke van de twee groepen 5 de meeste troep kon verzamelen. De leerlingen waren 

supergemotiveerd, leuk om te zien! 

 
GROEP 5B 
Onze groep bestaat dit jaar uit 3 meiden en 11 jongens.  Het is bijna 5 weken geleden dat we zijn begonnen 
en intussen zijn we al weer flink onderweg. In de eerste weken hebben we veel tijd besteed aan 

kennismaken en aan elkaar wennen. Op dit moment hebben we ons reguliere rooster al weer opgepakt.  

Het niveauwerk is opgestart, de taal-en spellinglessen, begrijpend lezen, gymlessen, aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek enzovoort. We hebben al een mooie verjaardagskalender gemaakt. Ook 

onze ramen zijn versierd met kastelen. deze kastelen hebben we alvast gemaakt voor de Kinderboekenweek 
die 24 september  van start gaat.  Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘En toen?’. 

We hebben dit jaar een stagejuf, juf Sandra. Zij is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag in de klas en iedere 
maandag en dinsdag loopt meester Arjan stage bij ons.  Zij zullen dan ook af en toe gaan lesgeven. Juf 

Johanna komt elke maandagmiddag met ons knutselen. 

 

  



GROEP 6A  
In groep 6 zijn we weer hard aan het werk. De eerste weken staan in teken van kennismaking. Door middel 
van leuke en gezellige dingen met elkaar te doen. Zo hebben wij een macaronisalade gemaakt. De sfeer in 

de klas is erg leuk en gezellig. Wij hebben ook  nog hulp in de klas. Juf Irma doet de PABO en loopt op de 
maandag en dinsdag stage. Juf Rianne doet  de opleiding voor onderwijsassistent en loopt ook op de 

maandag en dinsdag stage. En op donderdag en vrijdag komt meester Lennart ons versterken. 
 
GROEP 6B 
De eerste weken zijn we veel bezig geweest met activiteiten rondom groepsvorming, maken van 
klassenregels en afspraken. En natuurlijk kennismaken met de klasgenootjes en nieuwe leerlingen die voor 

het eerst op school zijn. Juf Detty wordt hierbij ondersteund door juf Aly. Juf Irma heeft op de maandag en 

dinsdag stagegelopen in groep 6b. Juf Irma is een zij-instromer. Juf Irma is al gymjuf en heeft al bij ons op 
school ingevallen, maar ze wil ook graag juf worden voor een klas. Juf Aysha zal op de donderdag en de 

vrijdag stagelopen. Omdat juf Detty, vanwege een gebroken heup, langere tijd afwezig zal zijn, neemt juf 
Denise Scholten zolang de lessen over. Juf Denise is nog maar net afgestudeerd aan de Pabo, daarom zal  

juf Irma haar stage vervolgen bij juf Annet. We hopen natuurlijk dat juf Detty een spoedig herstel heeft.  

We houden u op de hoogte. 
 
GROEP 7A 
De eerste vijf 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. 
Ook hebben we in de klas de nodige versiering aangebracht. We hebben vliegers gevouwen met onze 

verjaardagen er op en ook hebben we de ramen, in tweetallen, voorzien van vrolijk mozaïek.  
We hebben de muziekjuf 3x op maandag op bezoek gehad en die heeft ons een Engels liedje over de zon 

geleerd. Dit sloot weer mooi aan bij onze Engelse lessen! 

Komende periode gaan we werken over hoe het vroeger was, naar aanleiding van de Kinderboekenweek. 

  
 
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. Dit sluit mooi aan bij het thema van het project 'En Toen' waar we binnenkort mee gaan 

starten. Afgelopen maandag was de informatieavond over het reilen en zeilen in de klas.  

Een aantal ouders/verzorgers heb ik via deze weg al 
mogen ontmoeten, maar nog lang niet iedereen. 

Vandaar dat ik graag gebruik wil maken om mij via 
deze weg nog even (weer) voor te stellen. Mijn naam 

is Nicolet Vriezema, ik ben 32 jaar en woon in 

Stadskanaal. Ik heb hiervoor 9 jaar gewerkt als 
leerkracht voor CKC Drenthe waaronder op De 

Wegwijzer in Tweede Exloërmond. Vanaf dit schooljaar 
ben ik werkzaam in groep 7b. Hier zult u mij op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden. Op 
de woensdag ga ik zelf nog naar school. Ik doe de 

studie master Educational Needs op Hogeschool 

Windesheim in Zwolle. Aan het eind van dit schooljaar 

hoop ik deze studie te hebben afgerond.  
  



GROEP 8A 
We zijn weer begonnen! En hoe… Tot nu toe lijkt groep 8A een leuke, gezellige klas, waarbij er hard 
gewerkt wordt! Nieuw dit jaar waren de startgesprekken, waarbij we samen (ouder, leerling en leerkracht) 

doelen hebben gesteld voor dit jaar. Om zo op een goede wijze het jaar te beginnen en te vervolgen. Naast 
de serieuze gesprekken, zijn we in de klas begonnen met koken. Dit jaar proberen we weer, om de twee 

weken, te koken met de groep. Dit kan in tweetallen of met de gehele groep. Zo hebben de leerlingen al 

appelflappen gemaakt en heeft een tweetal pannenkoeken gemaakt voor de hele groep. En dat was zeker 
om te smullen. Vanaf 22 september starten we met een project ‘En Toen’, dit is gekoppeld aan de 

Kinderboekenweek. Heeft u nog oude spullen liggen? Vanuit uw eigen jeugd, de tijd van uw oma, opa, 
vader, moeder… Misschien zit er iets leuks tussen voor ons klassenmuseum! Wilt u dan aan ons denken? 

Op maandag en dinsdag hebben we tot de kerstvakantie extra hulp in de klas, dan is Juf Jessica aanwezig 

voor haar Minor van de Hanzehogeschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEP 8B 
Het schooljaar is weer begonnen. Voor de kinderen in groep 8B het laatste jaar op SBO De Baldakijn,  

dat betekent vooruitkijken naar een nieuwe school volgend jaar. Tijdens de startgesprekken van maandag 

31 augustus hebben we zowel met ouder(s)/verzorgers als de kinderen besproken hoe we het dit jaar gaan 
aanpakken. In de groep zelf zijn we vooral bezig geweest met de verjaardagskalenders, groepsafspraken  

en schoolregels. De basis voor een goed schooljaar is gelegd, we gaan er samen alles aan doen om de 
basisschoolperiode goed af te sluiten. Vooruitkijkend op de komende periode zien we vooral veel leuke 

activiteiten en lessen. Eind september start de Kinderboekenweek/projectweek met als thema ‘En Toen?’.  

Dit project zullen we afsluiten met een bezoek aan de vesting Bourtange op vrijdag 9 oktober (houd de 
Parro-app in de gaten i.v.m. regelen vervoer!). Op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag zijn we praktisch 

bezig met techniek en crea-lessen met verschillende onderwerpen. Van programmeren tot windenergie en 
van vouwen tot 3D-tekenen, alles komt aan bod. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Wij zijn op school gestart met de lessen van de Kanjertraining. Hierbij sturen we u wat 
informatie over wat de kinderen hebben geleerd. Zo kunt u beter begrijpen waar uw kind 
over praat als het over hun gedrag gaat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 


