Bald@kijn.nieuwsflits

Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 21, nr. 4, 26 november 2020
Beste lezer,
Dit is de vierde 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 4 december
Donderdag 10 december

- Sinterklaas (groepen A en B om 11.45 uur vrij)
- Volgende nieuwsbrief

Kerstvakantie: Start op vrijdag 18 december 2020 om 12.00 uur tot en met zondag 3 januari 2021.
Dus maandag 4 januari 2021 gaan de leerlingen weer naar school.

RICHTLIJNEN CORONA-CRISIS
Volgens de richtlijnen (protocol versie 22 september 2020) mogen alle leerlingen van een SBO-school naar
school met alleen verkoudheidsklachten of bekende hooikoortsklachten.
Testen en thuisblijven is wel nodig als kinderen:
 Een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen;
 Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek;
 Ernstig ziek zijn.
Leerlingen op een SBO-school die koorts hebben, benauwd zijn of meer dan af en toe hoesten, moeten
thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Verdere informatie kunnen jullie vinden op de site: rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

PERSONEEL
Even een kijkje achter de personele schermen. Zoals jullie weten is juf Detty geveld ten gevolge van een
gebroken heup. Het herstel verloopt voorspoedig maar langzaam (veel te langzaam, volgens Detty). Op dit
moment is Detty enkele dagdelen per week op school. In de persoon van Denise Scholten hebben wij een
hele goede vervanger. Denise is pas klaar met de opleiding maar gaat er helemaal voor! Helaas moet Denise
per 27 november 2020 stoppen met haar werkzaamheden op onze school. Er was reeds een afspraak met
Denise gemaakt dat zij vanaf 30 november a.s. gaat werken bij onze buren; de Meidoornschool. Jammer van
het einde hier en een mooie nieuwe start daar. Denise heel veel dank voor hier en veel plezier en succes op
de Meidoornschool. Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk op welke wijze de bemensing in groep 6b
zal plaats vinden vanaf 30 november 2020 a.s. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.
Juf Ria is ook al enige ziek thuis. Haar herstelproces verloopt traag. Op sommige zaken heb je helaas weinig
invloed. Af en toe is Ria even op school. Haar energie-level is nog zeker niet weer op peil. Juf Judith
vervangt Ria. Ook met Judith als invaller hebben wij het ontzettend goed getroffen. Judith is vlot onderdeel
geworden van het team.
Ook een geweldig woord van dank in de richting van juf Aly. Zij heeft meester Rick vervangen tijdens zijn
afwezigheid in het kader van zijn vaderschapsverlof. Dit verlof loopt af. Rick zal woensdag 2 december 2020
a.s. zijn werkzaamheden weer hervatten. Aly, nogmaals erg veel dank.
We hebben binnen het team ook nog vier studiebollen: de juffen Aly, Johanna, Margriet en Anita G. De
onderwijsassistenten volgen een zeer pittige opleiding voor de functie als leraarondersteuner. Een forse klus
die ze gezamenlijk knap aanpakken. Het einde is in zicht. Hopelijk kan maandag 14 december a.s. de vlag
uit omdat ze dan alle vier hun diploma in ontvangst mogen nemen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar
voorbijgaan. Echt super dames! We zijn echt trots op jullie.

ROB BRUNEKREEFT, DE BESTUURDER, EEN DAG OP ONZE SCHOOL
Rob Brunekreeft is sinds 1 april van dit jaar de nieuwe baas (bestuurder) van Scholengroep Perspectief.
Deze scholengroep bestaat uit 12 basisscholen, ZMLK Meidoornschool en SBO De Baldakijn. Rob heeft veel
ervaring in het Voortgezet Onderwijs en kent het SBO-onderwijs in mindere mate. Daarom hebben we hem
uitgenodigd om een dag ‘mee te lopen’. Maandag 16 november jl. was het zover. Rob was aanwezig vanaf
de briefing, de aankomst van de leerlingen met taxi’s tot en met een deelnemen aan een vergadering van de
Commissie van begeleiding. Tussendoor is Rob in verschillende klassen geweest, heeft een gymles bekeken
en heeft gesproken met Ina, onze logopedist. Rob heeft met dit programma een mooie dwarsdoorsnede
gekregen van de dagelijkse praktijk op De Baldakijn.
Wat viel Rob op? Het goede en rustige contact tussen leerlingen en teamleden, de betrokkenheid en passie
van teamleden, verrast door het niveau van de leerlingen en Rob vond dat de school strak georganiseerd is.
Fijn om dat de horen van onze nieuwe bestuurder. Goed dat Rob er was!
Daar kunnen we mee verder. Een mooi compliment.

SINTERKLAAS
Het is weer een spannende tijd voor heel veel kinderen. Sinterklaas is in het land. Maar dit jaar zal het
Sinterklaasfeest op school iets anders gaan. Sinterklaas werkt namelijk thuis. De kinderen hebben op 23
november wel allemaal al iets lekkers in hun schoen of in hun vak gevonden, dus de Pieten zijn langs
geweest.

Op vrijdag 4 december wordt er in alle groepen het Sinterklaasfeest gevierd. Uiteraard met cadeautjes.
Wie weet stuurt Sinterklaas nog Pieten naar school om te kijken hoe gezellig het hier is.
De leerlingen van de groepen A en B zijn om 11.45 uur. vrij.

KERSTVIERING
De kerstviering zal er dit jaar in verband met de corona-crisis ook anders uit gaan zien. We kunnen helaas
de viering niet in de kerk houden. Dit jaar gaan we wel het kerstverhaal vertellen en zal elke groep iets
instuderen. We gaan het kerstverhaal en de liedjes, die de groepen doen, filmen en monteren tot een leuke
film. Het is dan de bedoeling dat we deze film, op vrijdag 18 december in de klas, gaan bekijken.
Uiteraard maken we het dan ook heel gezellig.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP A

‘Boer Boris en het Paard van Sinterklaas’ is het boek waaruit we
lezen en werken. Het paard van Sint is ziek en daarom moet Knol
het Sinterklaasfeest redden. We spelen samen met groep B in
hoeken. Wat een betrokkenheid en fantasie. Een overzicht van de
hoeken en de werkjes zijn te zien op de Parro app.

GROEP B
In groep B werken we ook over ‘Boer Boris en het paard voor
Sinterklaas’. De werkjes hebben we op de Parro app gezet. We
kunnen ook al heel goed rijmen in onze groep. En de letterflat staat
ook in de klas. We kunnen de letter S van Sint al lezen en zoeken
allerlei voorwerpen waarin je een SW hoort. De letterflat is al bijna
helemaal vol! En elke dag spelen we in de verschillende hoeken
samen met de kinderen uit groep A. We hebben onder andere een
bakkershoek, een timmertafel, een winkel, het huis van Sint.
De kinderen vinden het prachtig om ermee te spelen.

GROEP 3a
De intocht van de Sint moet natuurlijk gevierd worden met
het maken van een groepswerkstuk. Alle kinderen hebben
zelf iets bedacht wat echt op de stoomboot hoort. Er is zelfs
een anker en een reddingsboei bij geknutseld. De klas is erg
trots op het gemaakte werk en wordt ook door andere groepen
bewonderd. Een groot compliment waard, kijk maar eens op
de foto.
Het lezen en rekenen wordt elke dag in een Sinterklaas jasje
gegoten, want dan zijn we super gemotiveerd tijdens de
leesles of rekenles. Sinterklaas woorden spellen, Sinterklaas
woordjes lezen, splitsen met pepernoten en burenbingo met pakjes. Over bingo gesproken: wij kijken elke
dag samen, tijdens het eten, het Sinterklaasjournaal. Ook bij ons lag in de klas een pakketje met bingo
kaarten verstopt. De eerste keer spelen had er niemand van de kinderen bingo, dat was wel een behoorlijke
teleurstelling. Gelukkig bij de tweede keer had iedereen tegelijkertijd een volle kaart. Dat leverde een
oorverdovend gejuich op. De klas heeft een bigshopper vol met lekkernijen gewonnen. Hier kunnen we elke
dag even van snoepen.

GROEP 3b

Wat zijn er spannende en gezellige tijden aangebroken, ook in groep 3b! We hebben al twee keer pieten
’s nachts op bezoek gehad. De eerste keer waren er bingokaarten verstopt in de klas. Toen hebben we
samen met Sint op het digibord bingo gespeeld. En de tweede keer hadden de pieten wat lekkers verstopt
voor ons allemaal. In de klas hebben we een aftelkalender, zo tellen we samen af naar 4 december; het
Sinterklaasfeest op school. En ondertussen leren we er ook nog heel veel dingen bij. We leren hoe we
moeten samen spelen in de pauzes en in de klas. En ook wat je moet doen als iemand vervelend tegen je
doet. Elke week leren we nieuwe letters & woorden lezen én ook nog eens schrijven. Met rekenen leren we
getallen te splitsen. Dit doen we met pepernoten; een ‘lekkere’ rekenles dus! Er gebeurt dus veel en er gaan
al héél veel dingen goed. De juffen zijn dan ook supertrots op de kinderen van groep 3b!

GROEP 4a
Vanaf de herfstvakantie zijn we nu met 15 leerlingen in de groep. De twee nieuwe meiden zijn nu alweer
aardig gewend. Druk zijn we bezig met lezen, rekenen en schrijven. Natuurlijk zijn we ook druk met onze
creativiteit en hebben we alweer mooie huisjes op onze schoolramen gemaakt. We kijken samen naar het
Sinterklaasjournaal en hebben zelfs al bingo gespeeld met Sinterklaas.
Komende vrijdag gaan we lekker pepernoten bakken. Laten we niet vergeten dat de kinderen ook nog mooie
lampionnen hebben geknutseld en flink hebben geoefend met liedjes zingen voor Sint Maarten. Nu gaan we
ons weer voorbereiden op het Sintfeest dat er dit jaar toch iets anders uit zal gaan zien. Na het Sintfeest
kunnen we ons weer richten op het Kerstfeest. We zullen dan een mooie boom in onze klas gaan versieren
en een mooi kerstlied gaan oefenen. Kortom een heel gezellige tijd dus.

GROEP 4b
In deze periode rollen we van het ene feest in het andere. Net Sint Maarten gevierd en nu alweer druk bezig
met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Het Sintfeest zal er dit jaar anders uit gaan zien dan normaal,
maar het wordt niet minder gezellig. We maken er samen weer iets moois van! Ook het kerstfeest gaat er
anders uitzien. Het kan dit jaar helaas niet in de kerk plaatsvinden, maar het wordt een film waarin elke
groep iets doet.
Naast al dit gefeest, wordt er natuurlijk ook gewoon nog heel hard gewerkt. We werken in niveaugroepen
rekenen en lezen. We hebben het boekje wereldoriëntatie al bijna uit en beginnen daarna met verkeer.
Verder geven wij als school de Kanjertraining en hier besteden wij in de groep veel aandacht aan. We leren
om elkaar te vertrouwen en rekening te houden met elkaar. Voor nu wenst groep 4b iedereen een fijne
periode toe met alle mooie feesten voor de deur.

GROEP 5a
De afgelopen weken is er in groep 5a hard gewerkt, niet alleen met rekenen, lezen, taal en spelling, maar
ook om de lampion op tijd af te krijgen. En dat dat is gelukt heeft u in de Parro-app kunnen zien. Daarin
stond namelijk een filmpje van groep 5a die een nieuw Sint Maarten lied ten gehore brengt. Het was een
beetje anders dan andere jaren, maar mooi dat dit feest door kon gaan. Inmiddels is de Sint in het land en
verheugen we ons natuurlijk op het Sinterklaasfeest. Dinsdag hebben we ‘s nachts op school bezoek gehad,
want ’s morgens zat er voor ieder iets lekkers in hun laatje! Na Sinterklaas gaan we de klas in de
Kerstmodus brengen. De komende tijd zullen we wat sfeerbeelden via de Parro-app sturen. Juf Lotte geeft
inmiddels les op de maandag, dinsdag en woensdag en blijft dit doen tot de Kerstvakantie. Daarna moet ze
nog wat dingen afronden voor haar opleiding voordat ze haar diploma in ontvangst mag nemen. Zet hem op
juf Lotte!

GROEP 5b

De herfstvakantie is alweer vergeten en we zijn dagelijks druk bezig met de verschillende vakken zoals
lezen, rekenen, spelling, schrijven, taal, gym en ga zo maar door.
Tussendoor doen we ook nog andere dingen zoals knutselen met juf Johanna, we hebben een onder andere
een prachtige lampion gemaakt en nu zijn we bezig met het maken van een prachtige skyline. We mochten
dit jaar helaas niet de school door met onze lampion om te zingen, maar dat hebben we in de klas opgelost
en de kinderen hebben allemaal een mooie traktatie gehad.
Ook komt de muziekjuf een aantal keren langs. De kinderen zijn ontzetten enthousiast, super om te zien.
Zoals jullie wellicht weten mag Sinterklaas dit jaar niet op school komen i.v.m. Corona, maar jullie kunnen er
zeker van zijn dat er voor de kinderen een leuke dag in het verschiet ligt. Er ligt dus een bijzonder gezellige
periode voor ons!

GROEP 6a
De weken gaan supersnel. Zo hebben we met zijn allen Sint Maarten gevierd en dan komt Sinterklaas
alweer. Normaal lopen we met Sint Maarten door school, maar nu hebben we het gezellig met elkaar in de
klas gedaan. We hebben ook met z’n allen meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt. Het was
supergezellig! En we hebben heerlijk gesmuld! We hebben in de klas ook lootjes getrokken. De surprises
komen al binnen. Super! Het wordt vast een hele gezellige dag. Graag de surprises uiterlijk op 2 december
inleveren. Eerder mag altijd!

GROEP 6b
In verband met ziekte en afwezigheid van juf Detty ontbreekt de kopij van groep 6b in deze nieuwsbrief.

GROEP 7a
Wauw, wat gaat de tijd toch snel! Nu zitten we alweer bijna eind november. Ook de afgelopen periode
hebben we weer bijzondere dingen gedaan. Te denken valt aan het schoolontbijt, Sint Maarten vieren en
straks staat Sinterklaas alweer voor de deur. Afgelopen maandag hebben we samen met groep 7B
pepernoten gebakken. Meester Rick is tijdens zijn verlof ook twee keer bij ons op visite geweest. We hebben
hem de cadeautjes, die we zelf hebben gemaakt, overhandigd. De komende tijd staat in het teken van
Sinterklaas en natuurlijk ook Kerst. Ondanks dat er veel dingen niet kunnen of anders gaan dan we gewend
zijn, maken we er het beste van!

GROEP 7b

De weken vliegen voorbij. We gaan weer richting de feestdagen. We hebben net met elkaar een lampion
hebben gemaakt en zijn nu alweer bezig met Sinterklaas en Kerst. Vorige week hebben we lootjes getrokken.
Denkt u eraan om de surprise (met gedicht) uiterlijk maandag 30 november in te leveren op school!?
We maken er een gezellige dag van op 4 december.
Sinds afgelopen maandag loopt juf Leonie stage bij ons in de klas.
Ik zou mij graag aan u willen voorstellen. Mijn naam is Leonie, derdejaarsstudent aan de pabo in Groningen
en ik ben deze week begonnen met mijn stage op De Baldakijn. Iedere maandag en dinsdag ben ik te vinden
in groep 7b. Op deze dagen ondersteun ik de groepsleerkracht en geef ik zelf ook lessen. Drie jaar geleden
liep ik ook stage op De Baldakijn, toen in groep 4. Erg leuk om de meeste leerlingen na 3 jaar weer in de klas
te hebben! Ik hoop op een leuke en leerzame tijd en wie weet tot ziens.

GROEP 8a

Het lijkt wel een leesmaand deze maand. Zo doen we mee aan de uitdaging, van de bibliotheek. Wij hebben
gezegd en een contract getekend dat we tot aan de voorjaarsvakantie 98 boeken als klas gaan lezen. Op
een poster komen alle gelezen boeken uit de groep te staan. Als de groep dit haalt, bak ik twee taarten voor
de groep. Als ze dit niet halen, krijgt een aantal leerlingen een taart in het gezicht. Een goede uitdaging
dus. Om de uitdaging te halen wordt er extra gelezen in de groep. Zo lezen we samen een boek: ‘Dwars
door de storm’. Dit boek gaat over Tjakkie en Jacob. Tjakkie woont in Finsterwolde en Jacob komt van
Ambon en gaat hier in de polder wonen, in de barakken. Hij komt namelijk van de Molukken. De werelden
van Tjakkie en Jacob zijn heel verschillend, maar toch delen ze iets: een droom die lijnrecht tegen die van
hun ouders ingaat. Naast al het lezen hebben we ook tijd voor leuke dingen. De lootjes zijn namelijk
getrokken en iedereen is druk bezig met de cadeaus en surprises. We kijken echt uit naar de viering van
Sinterklaas in de klas!

GROEP 8b

Sint Maarten is nog maar net achter de rug en we beginnen al met de voorbereidingen op het volgende
feest, het Sinterklaasfeest. In onze groep zijn er verlanglijstjes gemaakt en lootjes getrokken zodat we op
vrijdag 4 december elkaar kunnen verrassen met mooie gedichten, surprises en cadeaus. Een cadeau kan de
klas ook verdienen met de leeswedstrijd “de uitdaging” van de bibliotheek. 61 boeken, plus bijbehorende
opdrachten, gaan de kinderen proberen te lezen in de periode tot en met de voorjaarsvakantie. In het
opgestelde contract staat dat ze een zelfgebakken taart verdienen wanneer ze dit lukt. Naast deze
activiteiten die wél door kunnen gaan, hebben we de afgelopen periode ook een afspraak moeten afzeggen.
Het bezoek aan de praktijkonderwijs-school in Stadskanaal is vanwege corona helaas niet doorgegaan.
Wanneer het mogelijk is gaan we kijken of we dit op een later moment kunnen inhalen. Ook hebben we op
de donderdagen een nieuwe stagiaire in de klas, Nika Hoekstra. Nika is begonnen met de opleiding
pedagogiek. Wij gaan er voor zorgen dat Nika een leuke, leerzame stageperiode gaat krijgen in groep 8b.

We wensen jullie allemaal een heel fijn Sinterklaasfeest toe.

