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Beste lezer, 

Dit is de zesde 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 
Donderdag 1 april Paasmaaltijd (de leerlingen hoeven voor tussen de middag  

geen eten en drinken meenemen) 
Vrijdag 2 april  Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 

Maandag 5 aprilTweede Paasdag (leerlingen vrij) 
Vrijdag 16 april  Groepen 3 en 4 vrij 
Donderdag 22 april Volgende nieuwsbrief 
 

Paasweekend: Van vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) tot en met maandag 5 april (Tweede Paasdag) zijn alle 
leerlingen 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. 

 

RICHTLIJNEN CORONA-CRISIS 
De volgende fase van de COVID-pandemie is aangebroken. 
De lockdown voor de scholen van het primair onderwijs is opgeheven. De leerlingen moeten, binnen de 

RIVM-maatregelen en het beleid van het schoolbestuur, zoveel mogelijk fysiek onderwijs krijgen. Om te 
voldoen aan die richtlijnen hebben we de school anders moeten organiseren en de schooltijden aangepast. 
Gisteravond, dinsdag 23 maart jl., was er een persconferentie. Het kabinet staat geen versoepelingen toe 
behalve enige aanpassing van de avondklok. 

 
Dat betekent dat de huidige maatregelen verlengd worden: organisatie binnen onze school en ook de 
aanpassing van de schooltijden. 

Tot en met vrijdag 23 april 2021 a.s. blijven de eindtijden zoals die nu zijn. 
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

o Begintijd: 8.45 uur 

o Eindtijd voor de leerlingen die opgehaald worden: 13.45 uur 
o Eindtijd voor de leerlingen in de busjes: 14.00 uur 

• Woensdag 

o Begintijd: 8.45 uur 
o Eindtijd voor de leerlingen die opgehaald worden: 12.00 uur 
o Eindtijd voor de leerlingen in de busjes: 12.15 uur 

Daarnaast komt het virus meer en meer de school binnen. Leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden 

raken besmet en moeten getest worden en/of thuisblijven. Dit is de reden dat de groepen A en B deze week 
in thuisquarantaine moeten. Voor iedereen ontzettend vervelend. Indien leerlingen in quarantaine moeten, 
zullen wij zorgen voor een huiswerkpakket. Wij hebben geen keuze en houden de ontwikkelingen goed in de 

gaten. 
 

LEERLINGEN EN PERSONEEL 
Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt is sinds het begin van dit cursusjaar behoorlijk gestegen. We 
startten dit schooljaar met 195 leerlingen. Op dit moment zijn er 223 stoeltjes en tafeltjes bezet. Een forse 

stijging. Omdat sommige groepen wel erg vol zijn, hebben we extra personeel kunnen inzetten. Daar zijn we 
erg blij mee. De bekostiging daarvan gebeurt door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Juf 
Johanna, juf Lisette, juf Ellen en juf Leonie zijn de extra handen en extra ogen in verschillende groepen. Fijn 

dat jullie erbij zijn! Gelukkig gaat het met juf Detty en juf Ria steeds een beetje beter. Zij zijn aan het re-
integreren en hopen hun werkzaamheden steeds iets meer te kunnen oppakken. Met de aanwezigheid van 
juf Judith en juf Lotte hebben we gelukkig goede vervangers voor de twee groepen!  

http://www.debaldakijn.nl/


NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
GROEP A  
Wat hebben we genoten van ons jungle thema. Alle kleuters namen  

een knuffel mee van een dier uit de jungle. We hebben prachtige  
prentenboeken  voorgelezen. ‘Boer Boris en de Olifant’ was eigenlijk  
wel het mooiste boek vonden alle kinderen. De laatste week hebben  
we over de giraffe gewerkt. Er zijn hele mooie schilderijen geverfd en  

we hebben genoten van de hapjes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
GROEP B  
In verband met de afwezigheid van juf Alka, ontbreekt de kopij van groep B in deze nieuwsbrief. 

 

GROEP 3a 
Als alle letters zijn geleerd en geoefend dan is het tijd voor een feestje! Op 16 maart hebben we het 
‘letterfeest' gevierd. De dag begon met een leescircuit met spelletjes, woorden maken met letterkoekjes en 
een overheerlijk lettersoepje tijdens de lunch. Na het eten zijn we begonnen met het officiële gedeelte, een 

diploma-uitreiking en een toespraak van meester Henk. Wat een feest voor een bijzondere prestatie! Alle 
kinderen zijn super trots op hun diploma met een ‘echte’ handtekening van meester Henk. 
De klas maken we gezellig door veel te knutselen. De klas is al versierd met kippen en eieren. Als je onze 
klas in kijkt zie je vrolijke kippen en hanen op het raam. Veel gezelligheid voor het paasfeest. 

Met rekenen werken we nu een weekje met Semsom, een vrolijk aapje die ons meeneemt op rekenreis. De 
eerste les ging over vormen: de balk, kubus, cilinder en piramide. We hebben zelfs een nieuw rekenboekje 
en werken in circuitvorm met allerlei rekenspelletjes. Donderdag hebben we ‘de grote Semsom-rekendag’ 

gehouden. De hele dag rekenen en proberen de code te kraken. En raad eens: het is gelukt! 

 
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
GROEP 3b 
Net zoals onze ‘buren’ in groep 3a hebben wij ook het letterfeest gevierd. Het was een hele gezellige dag die 
helemaal in het teken stond van letters. Met een letterdiploma en een buik vol met letters door de soep en 

koekjes gingen de kinderen trots naar huis. Op dit moment oefenen we met rekenen het klokkijken, getallen 
splitsen en de plussommen samen met het rekenaapje Semsom. Dit doen we door het maken van de 
opdrachten in het werkboekje. Maar ook door het spelen van spelletjes en door te bewegen. We spelen 
bijvoorbeeld klokkenbingo, we darten en we rennen naar de hoepel met het juiste antwoord. Zo zijn we 

lekker in beweging. En we leren ook om elkaar te helpen, eerlijk te spelen en tegen je verlies te kunnen.  
En dit gaat steeds beter. De juffen zijn daarom ook beretrots!  

 
  



 
 
 

 
GROEP 4a 
De afgelopen tijd zijn de leerlingen flink druk geweest met de toetsen. We zijn er bijna klaar mee. Wat 
hebben ze allemaal hun uiterste best gedaan. Ook hebben we al gezorgd voor een mooie lentesfeer in de 
klas. Zo hebben we al mooie lentebloemen op het raam en hebben we al een mooi kuiken in een paasei 

gemaakt. Deze moeten we nog even afmaken. 
We hebben nu ook allemaal een getallenlijn t/m 50 op onze tafel, zodat we dit kunnen gebruiken bij het 
rekenen.  
Inmiddels zijn we ook begonnen met het werkboek spelling, zodat we de spellingsregels ook goed kunnen 

leren. Met wereldoriëntatie hebben we het over kinderen die wonen in andere landen en dus daarom ook 
heel andere huizen wonen dan wij. Ook weten ze nu wat recyclen is.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GROEP 4b 
Na de voorjaarsvakantie hebben we 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. En juf Ellen is vanaf nu elke 
dag bij ons in de groep. We zijn na de lange periode van thuisonderwijs weer lekker aan de slag gegaan. 
Voor vele kinderen was het best wel weer wennen aan een tafeltje zitten en alles weer op vaste tijden doen. 

Nu, een paar weken later, zitten ze er al weer lekker in. Dat het steeds beter weer wordt helpt ook natuurlijk 
en er zijn dingen geknutseld die met de lente te maken hebben. Ook zijn er de afgelopen weken toetsen 
afgenomen. De kinderen hebben heel erg hun best gedaan. 
 

GROEP 5a 
De laatste weken stonden bij ons in het teken van toetsen. We zijn er nu zo goed als klaar mee. Alle 

leerlingen hebben goed hun best gedaan. De lente is begonnen en natuurlijk hebben we ons lokaal in de 
voorjaarssfeer gebracht. We hebben mooie krokussen op de ramen gemaakt en iedereen heeft een eigen 
paasmandje geknutseld. Op dit moment helpt juf Rianne ons mee op de maandag en de dinsdag en koken 
we op de dinsdagmiddag. We hebben al een aantal heerlijke dingen gemaakt zoals een supergezonde 

tomatensoep, een lekkere appelflap, muffins en een saucijzenbroodje.  

 
GROEP 5b 
Het is nog steeds een rare periode, gelukkig zijn we  
wel weer elke dag op school. We mogen helaas nog  

steeds niet binnen gymmen, of samen met de  
andere klassen op het schoolplein spelen. Laten we  
hopen dat er snel verbetering in komt.  

In de afgelopen weken hebben we ontzettend onze  
best gedaan op de Cito-Toetsen. Onder leiding van  
juf Johanna hebben we een prachtig lente kunstwerk  
op het raam gemaakt. Ook zijn we erg druk in de  

weer met ‘Scoor een boek’. In onze klas ligt een grote  
stapel met prachtige boeken, er is voor elk wat wils.  
Als een boek uitgelezen is, mogen we een sticker  

‘scoren’ en op een poster plakken. 
Zoals jullie waarschijnlijk ook al weten, is meester Jakob op de vrijdag niet meer bij ons in de klas.  
Zijn taken zijn overgenomen door meester Jesper.  

 

  



GROEP 6a  
Ook in groep 6a hebben we de afgelopen periode getoetst. Iedereen heeft goed zijn best gedaan.  

We hebben ook een nieuwe leerling in de klas. Welkom! 
Met geschiedenis zijn we begonnen met het thema Tweede Wereldoorlog. Ook volgen we met de groep 
‘Beleef de lente’. Dit gaat over vogels. Dit is erg leuk een leerzaam.    
We zijn ook in de groep bezig met de lente. We brengen de klas gezellig in lentesferen. Op 1 april hebben 

we in de groep een gezellige paasmaaltijd. Op die dag hoeven de leerlingen in de middag geen eten mee te 
nemen. Voor in de ochtendpauze wel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROEP 6b 
Wij zijn blij dat weer met z’n allen op school mogen komen. Aangezien juf Detty nog niet weer in de groep 

kan werken, is sinds februari juf Lotte in de groep. Juf Lotte begon in 2019 als stagiaire op de Baldakijn. 

Maar inmiddels heeft zij haar diploma behaald. De afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest met het 

maken van Cito-Toetsen. Alle leerlingen hebben heel hard hun best gedaan. Verder zijn wij volop bezig met 

het maken van knutselwerkjes over de lente en Pasen. Daarnaast is de klas druk bezig met het lezen van 

boeken om zoveel mogelijk stickers te ‘scoren’. 

 
GROEP 7a 
Wat zijn we blij dat we elkaar na de tweede lockdown weer kunnen ontmoeten op school. Fijn gewoon weer 
in de klas met elkaar en lessen volgen!   

De afgelopen weken hebben we in aangepaste vorm niveaulessen kunnen doen samen met groep 7b. Het is 
wel even wennen, maar op deze manier proberen we er het beste van te maken!  
Verder werken we de komende week tijdens rekenen aan het thema ‘Week van het geld’. Hierin worden er 

allerlei dingen gedaan en besproken die te maken hebben met geld.  
In de klas hebben we vogels gemaakt van garen. De eerste vogels hebben al een mooi plekje gekregen op 
de tak in de klas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GROEP 7b 
Ook in groep 7b hebben we de afgelopen periode getoetst. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. In de klas 
zijn we met rekenen bezig met onder andere het optellen en aftrekken, keer- en deelsommen. Met taal 
hebben we het gehad over lichaamstaal. Aan lichaamstaal kun je zien hoe iemand zich voelt. Dit sluit goed 

aan op de Kanjertraining, waarbij we het met elkaar hebben gehad over wat we in de klas doen en vindt een 
ander dat dan ook leuk? Waar kun je dat aan zien? En hoe ga je er dan mee om?  
Daarnaast hebben we natuurlijk ook geknutseld en de klas in lentesfeer gebracht.  

 

  



GROEP 8a 
De groepen 8 hebben een drukke en spannende periode achter de rug. Toetsen zijn gedaan en de adviezen 

voor het voortgezet onderwijs zijn gegeven. Op dit moment lopen alle aanmeldingen of zijn we hier nog mee 
bezig. Iedereen weet waar die na de zomervakantie naar toe gaat. Spannend, een nieuwe school...  
Deze week zijn we bezig met ‘De week van het geld’. We hebben het over omgaan met geld, sparen, 
uitgeven, zakgeld, klusjes doen, enz. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het praktisch geld rekenen. 

Op 29 maart is er een theorie-examen verkeer, we oefenen dit in de groep. Mocht uw kind nog willen 
oefenen? Kijk dan op: https://examen.vvn.nl/oefenen en extra oefenen maar!  

  
GROEP 8b 
De Cito-toetsen liggen achter ons, de schooladviezen zijn gegeven en de aanmeldformulieren liggen 

inmiddels op de nieuwe scholen. In onze klas hebben we de uitdaging met de bibliotheek afgesloten. De 
kinderen hebben veel boeken gelezen, met een lekkere beloning als gevolg. Ook de kinderen zich aan de 
weddenschap gehouden, chocola voor de leerkrachten… heerlijk! Wat ook heerlijk was; de zelf gebakken 

pannenkoeken tijdens de nationale pannenkoeken dag! Afgelopen week zijn de kinderen tijdens de rekenles 
bezig geweest met de week van het geld. Tijdens de techniekles zijn er K’nex bouwwerken gemaakt en 
hebben de technici uit onze groep een PlayStation, Game Cube en computer aangesloten in de klas. Kunnen 
we ook vooruit kijken naar iets bijzonders? Jazeker! Eind maart staat het theorie-examen verkeer op de 

planning (oefenen kan op: https://examen.vvn.nl/oefenen ). 
- Verkeer 

- Computers achterin de klas  
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