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Beste lezer, 

Dit is de zevende 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 
Vrijdag 23 april  Koningsspelen 
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag 
Vrijdag 28 mei   Volgende nieuwsbrief 

Vrijdag 4 juni  Groepen 3 en 4 vrij  
 
 

Meivakantie: De meivakantie is van maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei. De leerlingen gaan op 

maandag 10 mei weer naar school. 
Hemelvaartsdag: In verband met de Hemelvaartsdag zijn de leerlingen vrij op donderdag 13 mei en 
vrijdag 14 mei. 

Pinksterweekend: De leerlingen zijn op maandag 24 mei vrij i.v.m. het Pinksterweekend. 

 

 
NIEUWSBRIEF NIET MEER VIA DE MAIL VANAF 28 MEI 2021 
De nieuwsbrief wordt tot nu, volgens afspraak, verspreid via de mail.  
Dat gaat ingaande de volgende nieuwsbrief, 28 mei a.s., veranderen. Uiteraard gaat onze school ook met de 

digitale tijd mee. De oudercontacten verlopen nu grotendeels middels de Parro-app. Vanaf 28 mei a.s. wordt 
de nieuwsbrief ook uitsluitend via de Parro-app verzonden. Voor de ouders/verzorgers die nog niet 
beschikken over deze app is het belangrijk om contact op te nemen met de groepsleerkracht van hun 
dochter/zoon. Meld je aan om gebruik te kunnen maken van de Parro-app. Zonder de Parro-app mist u 

belangrijke gegevens over onze school. Dat zou erg jammer zijn. Dus: meld je aan voor de Parro-app 
bij de groepsleerkracht!  

 
LEERLINGEN EN PERSONEEL 
Zoals jullie weten zijn juf Ria en juf Detty bezig in een re-integratie proces om hun werkzaamheden voor de 
groep weer te kunnen uitvoeren. Beide juffen zijn hiervoor regelmatig op school. Het herstel verloopt in een 

opgaande lijn. Echter dat betekent nog niet dat Ria en Detty weer zelfstandig terug zijn voor de groep. Juf 
Judith en juf Lotte nemen vooralsnog hun taken waar. 
We hadden ook iets te vieren: juf Margreet heeft woensdag 14 april jl. haar diploma behaald als intern 

begeleider. Een opleiding van twee jaar en pittig! Margreet van harte gefeliciteerd en fijn dat we als school 
gebruik kunnen maken van aanvullende expertise van jouw kant. 
 
 
  

http://www.debaldakijn.nl/


NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A 
In groep A werken we over de lente. Krokus, tulp en narcis zijn lentebloemen. We hebben ze in potjes in de 

klas. Ook hebben we witte tulpen in gekleurd water gezet. Een prachtig experiment.  
Er is een bloemenwinkel in de gang en daar worden bloemen gekocht. Samen met juf Leonie wordt er 
geoefend met betalen in euro’s. Ook buiten wordt er verder gespeeld over dit thema.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
GROEP B  
We hebben in groep B weer hard gewerkt de afgelopen weken. We werken over de lente. In de klas kijken 
we hoe de bloemen uit een bloembol groeien. We hebben tuinkers gezaaid en hopen op een goede oogst! 
Ons proefje met de witte tulpen is goed gelukt, elke tulp kreeg een andere kleur. Het geheim verklappen we 
niet! Inmiddels oefenen we ook de letters, we kennen de letters m, s, k en r!! Heel knap! En de komende 

weken komen er natuurlijk nog meer bij! 
 
GROEP 3a 
Alles groeit en bloeit weer om ons heen, tijd voor een experiment of een proefje in de klas met het zaaien 
van tuinkers. Wat heeft tuinkers nodig om te groeien? We hebben ontdekt dat zaadjes groeien door zonlicht 

en water. En wat smaakt een cracker met kaas en tuinkers lekker! Want wat je zaait mag geproefd 
worden.   
Op vrijdag is het vaak tijd voor kokkerellen: tomatensoep met een stokbroodje met kruidenboter. Er worden 

dan gehaktballetjes gedraaid en groente gesneden. Zo gezellig en erg smakelijk. De laatste tijd komen de 
kinderen zelf ook met kook-ideeën. Afgelopen dinsdag hebben we gesmuld van zelfgebakken pannenkoeken 
omdat Juf Jose graag wilde trakteren voor haar verjaardag.  
En niet te vergeten de paasmaaltijd van ‘Lekker Anderz’; een buffet met een puddingbroodje, sandwich of 

een bolletje met ham. Heerlijk en goed verzorgd!   
Als je dit allemaal zo leest, dan lijkt het of we alleen maar vieren en gezellig met elkaar eten. Maar 
ondertussen lezen en rekenen we dagelijks, dit gaat super! In kleine groepjes oefenen we het lezen van 

teksten, splitsen, +/- tot 10 sommen met het rekenrek, geld rekenen.   
De laatste twee weken zijn we creatief bezig voor alle moeders, met veel zorg worden de Moederdag 
cadeautjes gemaakt. Vrijdag krijgen ze het cadeautje mee, dan mag het cadeau thuis supergoed verstopt 
worden, want pas op zondag 9 mei, het laatste weekend van de meivakantie, wordt Moederdag 

gevierd. Hopelijk wordt dit een gezellige dag en worden de moeder goed verwend.  
Voor nu wensen we jullie allemaal een fijne meivakantie!  
 

GROEP 3b 
En dan is het alweer bijna meivakantie! We zijn hard aan het werk geweest en de tijd vliegt voorbij. We 
hebben van een heerlijke paasmaaltijd van ‘Lekker Anderz’ genoten. We hadden een buffet met 

puddingbroodjes, sandwiches en bolletjes met ham. Deze dag was het ook nog eens 1 april. De kinderen 
gingen de vijf verschillen zoeken tussen twee tekeningen. Maar er zaten geen verschillen in.....  
Dagelijks oefenen we vooral hard met het lezen, woorden schrijven en het rekenen. En we zijn natuurlijk in 

het diepste geheim bezig voor moederdag. Dit zal zondag 9 mei gevierd worden. Dit duurt nog even, dus 
niet vergeten waar het cadeautje verstopt is....  
De juffen van groep 3b wensen iedereen een hele fijne meivakantie!   
  



GROEP 4a 
Wat gaat de tijd snel! Het is alweer bijna meivakantie. We hebben van alles gedaan.  

Zo hebben we een heerlijke paaslunch gehad. Deze was verzorgd door ‘Lekker Anderz’.  
We hadden een heerlijk puddingbroodje en nog een sandwich. Daarnaast nog een lekker  
chocolaatje met een afbeelding van Pasen erop. Echt leuk! Komende vrijdag gaan we  
nog leuke spelletjes doen met de Koningsspelen. Ondertussen zijn we ook nog aan het  

knutselen voor moederdag. Dat wordt een mooie verrassing voor mama. Ik heb de klas  
op 1 april nog flink voor de gek gehouden. Ze dachten dat ik een vogeltje had gevangen.  
Zogenaamd had ik het vogeltje onder een emmer gevangen en zou de dierenambulance  

onderweg zijn. Samen met meester Henk Mik zouden ze het vogeltje onder de emmer  
vandaan vangen. Na 10 tellen moesten ze hem grijpen, maar helaas, 1 april! Wat hebben we samen gelachen. 

 

GROEP 4b 
Wat hebben we weer veel gedaan de afgelopen periode. Ons wereldoriëntatie boek was uit en we zijn 
begonnen met verkeer. De kinderen doen hier altijd enthousiast mee. En natuurlijk dagelijks, rekenen en 

lezen. Spelling en schrijven, genoeg te doen! De paaslunch was gezellig en erg lekker. De kinderen hebben 
genoten. Verder vieren we koningsdag komende vrijdag iets anders dan normaal. We doen natuurlijk wel 
iets gezelligs, maar dan in onze eigen groep. Voor nu wensen we iedereen een heerlijke meivakantie en dan 
over 2 weken weer uitgerust op school.  

 
GROEP 5a 
In groep 5a is de afgelopen periode weer flink gewerkt door de leerlingen. We hebben gewerkt aan de 
gewone vakken als rekenen, lezen, spelling en taal, maar we hebben de afgelopen periode ook weer 
wekelijks gekookt. Op de maandag en dinsdag hebben we namelijk extra hulp van juf Rianne en daar zijn 

we heel blij mee. Donderdag voor Pasen hebben we met z'n allen genoten van een heerlijke Paaslunch. De 
leerlingen hebben hier zichtbaar van genoten. Nu is het alweer tijd voor de meivakantie. Even twee weken 
lekker doen waar je zelf zin in hebt met hopelijk prachtig mooi weer, want sneeuw daar hebben we nu echt 

geen zin meer in.  

 
GROEP 5b 
En toen was het alweer meivakantie! Ongelooflijk wat gaat de tijd snel. Er is weer hard gewerkt in groep 5b 
de afgelopen periode, dus onze kinderen hebben deze vakantie ontzettend verdiend. 

Donderdag 3 april hebben we in de klas en Corona-proof genoten van een heerlijke paaslunch. Gezellig met 
elkaar in de groep, hebben we van al het lekkers genoten. Deze lunch was verzorgd door ‘Lekker Anderz’. 
Het was fantastisch geregeld, complimenten voor de organisatie. 
Meester Jesper, die de groep op vrijdag van meester Jakob heeft overgenomen, heeft intussen zijn draai in 

de klas ook gevonden, fijn!  
Iedereen een hele fijne meivakantie, ik hopelijk allemaal over twee weken weer fit en uitgerust op school. 
 
  



GROEP 6a  
Op donderdag 3 april hebben we met elkaar genoten van een heerlijke paaslunch. Dit is gemaakt door 

‘Lekker Anderz’. Er waren lekkere puddingbroodjes en broodje met ham. Dan ook een soort van broodjes 
gezond, en we hadden ook allemaal een ei! De klas was supergezellig en het was een fijne dag! 
In de afgelopen periode hebben we met geschiedenis aandacht besteedt aan de Tweede wereldoorlog.  
We zijn ook druk bezig geweest met het moederdagcadeau. Ze hebben allemaal flink hun best gedaan! 

Vrijdag gaan we Koningsspelen vieren. Dit gaat natuurlijk ook anders. Maar we maken er een gezellige dag 
van. In de middag hoeven ze geen eten mee te nemen. Want we gaan kleine pizzaatjes maken, die de 
leerlingen zelf kunnen beleggen. Lusten ze geen pizza? Dan zorg ik ook voor pannenkoeken!  

De juffen van groep 6a wensen iedereen een fijne vakantie! 

 
GROEP 6b 
Alle CITO toetsen zijn achter de rug en een heleboel leerlingen zijn ondanks de thuiswerkperiode mooi 
vooruitgegaan. Vanwege gezondheidsproblemen gaat juf Detty ook de komende periode niet voor de groep, 

gelukkig wordt ze geweldig vervangen door juf Lotte en juf Aly.  
Op 3 april jl., hebben we genoten van een lekkere paasbrunch. Vooral de puddingbroodjes waren heel snel 
op. Afgelopen week hebben we in de groep aandacht besteed aan de 2de Wereldoorlog.  
Komende vrijdag hebben we de Koningspelen. Ook dit jaar weer op een aangepaste wijze i.v.m. corona. 

Maar we maken er in onze eigen klas wél een feest van, waarbij oranje kleding heel goed past-(een T-shirt 
of een petje is al genoeg). Verder wensen we iedereen een hele fijne meivakantie met hopelijk mooi weer. 

 
GROEP 7a 
De afgelopen weken zijn ook weer omgevlogen! Nog een paar dagen en dan hebben we alweer twee weken 
meivakantie! We hebben in de periode na de voorjaarsvakantie tot nu van allerlei dingen gedaan. Druk bezig 
geweest met toetsen. We zijn trots op de resultaten die de leerlingen ondanks de loc down hebben weten te 
behalen, knap gedaan! 

We hebben meegedaan met rekenen aan ‘de Week van het geld’. De rekenlessen stonden toen in het teken 
van geld. Ook zijn er een aantal leerlingen erg enthousiast bezig met Lego. Ze hebben al een mooie 
vrachtwagen weten te bouwen die ze op afstand kunnen besturen via een IPad. 
Met handvaardigheid zijn we bezig geweest met wat versiering op de ramen te maken in de vorm van 

vlinders. En ook zijn we niet vergeten om iets voor Moederdag te maken. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GROEP 7b   
De tijd vliegt voorbij. We hebben met Pasen een leuke dag gehad die vol zat met 1 aprilgrappen. We deden 
huisnummerbingo door de wijk en we zijn lekker wezen spelen op de skatebaan. Als afsluiter hebben we 
genoten van een heerlijke lunch van ‘Lekker Anderz’.  
In de klas zijn we met aardrijkskunde gestart met een nieuw thema ‘Mensen in Europa’. We hebben het 

gehad over de verschillen tussen wonen en werken in Europa, maar ook de verschillen tussen arme en rijke 
landen. De leerlingen zijn in groepjes bezig geweest met het maken van een woordweb over wat ze allemaal 
al wisten.  
 
  



GROEP 8a 
We hebben veel dingen gedaan. Zo hebben we extra lessen gedaan in het kader van de week van het geld. 

We hebben aandacht besteed aan geld rekenen, bankrekening, pinpas, hoe wordt geld gemaakt, enz.  
Op 1 april was het Pasen en hebben we een heerlijke lunch gehad van ‘Lekker Anderz’. Dit was erg goed 
geregeld. Daarnaast was het echt een dag van de grappen. De leerlingen moest op 1 april eerst nog een 
toets maken voor het voortgezet onderwijs. Met vragen als: Hoeveel uur zit je vandaag op school? Hoe 

worden bordjes met ‘niet op het graslopen’ op het grasperk gezet? Twee leerlingen hadden snel de grap 
door, maar bleven muisstil. Sommige andere leerlingen hebben daarom de hele toets gemaakt. Prachtig. 
Daarna ben ik ook flink in de maling genomen, mijn drinkfles moest wel drie keer schoongemaakt worden. 

Heerlijk water met zout en peper. Verder komen de laatste groep 8 dingen eraan. Zo hebben we op 19 april 
de eindtoets van Route 8 gedaan. De toets werd gedaan achter een Chromebook. Iedereen was rustig en 
goed aan het werk. De uitslag laat nog even op zich wachten. Voor diegene die er niet waren, die gaan 
maandag 10 mei de eindtoets nog maken. Voor meer informatie hierover, zie de mail van 13 april 'Eindtoets 

groepen 8 19 april'. 

 
GROEP 8b 
De afgelopen periode zijn wij in groep 8B met 
verschillende dingen bezig geweest. Net zoals de 

andere groepen van onze school hebben wij ook tijdens 
verschillende rekenlessen stilgestaan bij ‘De week van 
het geld. Zo hebben we geleerd hoe de euro tot stand is 

gekomen, hoe de euro’s er in verschillende landen 
eruitzien én welke soorten geld er nog meer in de 
wereld gebruikt worden. Op 1 april hebben de kinderen 
genoten van een heerlijke paaslunch én een flauwe 1 

april grap van de meesters en juffen. Ook hebben we 
stilgestaan bij de start van de Ramadan door 
gezamenlijk Marokkaanse thee te drinken in de klas. Op 

19 april hebben de kinderen keihard gewerkt aan de 
eindtoets ‘Route 8’ die hoort bij het verlaten van onze 
school. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten, en 
hopen na de vakantie zo snel mogelijk de resultaten 

binnen te krijgen. Verder vinden wij het fantastisch om 
te zien hoe de kinderen tijdens de pauzes genieten van 
het mooie weer. Daardoor wordt er extra veel gebruik 

gemaakt van het mooie nieuwe voetbalplein! 
 

      O ja, meester Hendrik is ook nog jarig geweest. 

 
  

 

 
 
 
 


