Bald@kijn.nieuwsflits

Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 21, nr. 3, 8 oktober 2020
Beste lezer,
Dit is de derde 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 9 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Donderdag 26 november

-

Groepen B, 3 en 4 zijn vrij
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Schoolontbijt
Sint Maarten
Groepen 3 en 4 zijn vrij
Volgende nieuwsbrief

Herfstvakantie: zaterdag 10 oktober tot en met zondag 18 oktober 2020.
Maandag 19 oktober gaan de leerlingen weer naar school.
Studiedag: op woensdag 4 november hebben alle leerkrachten een studiedag m.b.t. de
Kanjertraining. Alle leerlingen zijn dan vrij.

NIEUWE RICHTLIJNEN CORONA-CRISIS
De situatie rondom de gevolgen van het Corona-virus verandert voortdurend. Uiteraard geldt dit ook voor de
schoolse situatie.
Volgens de nieuwste richtlijnen (protocol versie 22 september 2020) mogen alle leerlingen van een SBOschool 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
Helaas is de ziekenboeg van SBO De Baldakijn (te) goed gevuld.
Zoals ik jullie reeds meldde in de vorige nieuwsbrief is juf Detty (groep 6b) voor langere tijd uitgeschakeld.
Detty heeft haar heup gebroken. Gelukkig, zoals het zich nu laat aanzien, voorloopt het herstel voorspoedig
maar het zal nog geruime tijd duren voor Detty weer ‘juf’ kan zijn. Juf Ria (groep 3b) heeft ook plaats
genomen in de ziekenboeg. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer Ria haar werkzaamheden weer
kan hervatten.
Ten gevolge van Corona-gerelateerde klachten zijn enkele collega’s enkele dagen afwezig of afwezig
geweest. Ondanks de voorrangsbehandeling voor het onderwijzend personeel duurt het best lang voor
iemand getest kan worden. Vervolgens moet gewacht worden op de uitslag. Uiteraard zorgt deze onzekere
situatie voor de nodige onrust. Wij doen ons uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren.
Dat lukt helaas niet in alle gevallen.
Gelukkig dat onze onderwijsassistenten bij springen en we hulp hebben van juf Denise Scholten en van juf
Judith van Goor. Denise en Judith zijn nieuwe invalleerkrachten waar we het erg mee getroffen hebben. Fijn
dat jullie erbij zijn!
Ook meester Rick (groep 7a) is tijdelijk afwezig. Zijn afwezigheid heeft een positieve reden; Rick en Sanne
zijn op 27 september jl. de trotse ouders geworden van Aron.
Aron is het broertje van Eva. Sanne en Rick van harte gefeliciteerd en veel geluk samen.

BRENGEN EN OPHALEN VAN KINDEREN
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie gekregen over het ophalen van uw kind aan de kant van de
bejaardenwoningen. ’s Ochtends worden veel leerlingen met de auto gebracht, ook dit gebeurt aan de kant
van de bejaardenwoningen. In verband met de richtlijnen van de RIVM willen wij alle ouders verzoeken om,
zodra u uw kind heeft afgezet, te vertrekken zodat er ruimte kan worden gemaakt voor andere ouders om
de auto te parkeren. Daardoor kan er beter rekening worden gehouden met de 1,5
meter regel en het voorkomen van teveel “bewegingen” dicht bij elkaar. Nu zien we
dat sommige ouders lang bij het hek blijven staan praten en geen rekening
houden met de 1,5 meter afstand en parkeerplekken te lang bezet blijven.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP A
‘Er was eens’…. zo begonnen we iedere dag met een sprookje. De kleuters zaten op het puntje van de stoel
want het zijn zulke spannende verhalen. Aan het einde van het verhaal kwam alles goed en zeiden we: ‘Ze
leefden nog lang en gelukkig’. Ook was er twee keer een voorstelling in de poppenkast. Het was net echt.
Ook heel spannend af en toe. Aan het einde kwamen de juffen tevoorschijn en dat was een hele opluchting.
We hebben heerlijke koekjes voor oma gebakken en we gaan deze week nog heksensoep koken.

GROEP B
De afgelopen weken hebben we over sprookjes gewerkt. Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en Grietje
hebben we gelezen. Er waren zelf twee poppenkastvoorstellingen te zien. We weten nu dat sprookjes niet
bestaan want soms waren de verhalen wel erg griezelig. De koekjes van Roodkapje werden gebakken door
de kinderen en smaakten overheerlijk. We weten nu ook dat het sprookje altijd eindigt met…… ‘en ze
leefden nog lang en gelukkig’. We hebben samen genoten van deze weken. Na de herfstvakantie werken
we over de herfst en het weer.

GROEP 3a
Meester Rico is op dinsdag 22 september in de groep gestart,
hij helpt ons op maandag en dinsdag met lezen en rekenen.
Na de herfstvakantie gaat meester Rico ook les geven, want
hij studeert aan de PABO. Veel kinderen vinden het fijn om
met hem te werken. Wie wil er nu geen meester in de klas!
Wat hebben we uitgekeken naar het feest van Juf Harma op
vrijdag 25 september. Want 25 jaar juf in het speciaal
basisonderwijs is zeker een feestje waard. Samen met de
groep hebben we in het geheim een cadeau geknutseld, een
plant met bloemen. Juf Harma was zeer verrast bij
binnenkomst, de rode loper lag uit, alle kinderen vormden
een erehaag, sommige met instrumenten, zingend uit volle
borst en haar gezin was erbij als verrassing. Met de groep hebben we het feestje gevierd op camping de
Berenkuil. Spelen, een fotospeurtocht over de camping, patatjes eten en veel plezier maken. We leren de
letters en woorden van kern 2, na de herfstvakantie zullen we starten met de letters van kern 3. Met
rekenen zijn we met geld rekenen bezig en de getallen t/m 20. In de klas werken we over de
Kinderboekenweek met als thema ‘En toen’. Wij werken vooral over de ridders en jonkvrouwen in hun
kastelen. Er zijn in verschillende klassen veel boeken voorgelezen over geschiedenis. In onze klas staat het
boek ‘Held op sokken’ centraal.

GROEP 3b
In verband met ziekte en afwezigheid van juf Ria ontbreekt de kopij van groep 3b in deze nieuwsbrief.

GROEP 4a
Het schiet alweer mooi op. Het is bijna herfstvakantie! De kinderen hebben genoten van het project: ’En
toen’. Ze werden voorgelezen uit boeken die over dit thema gingen door de meesters en juffen. Daarnaast
waren er ook activiteiten te doen. Zo konden ze bijvoorbeeld: schilden maken, hunebedden bouwen, dino
schilderij maken, kastelen bouwen, stokpaarden knutselen en zelfs soep koken van ‘vergeten groenten’. Na
de herfstvakantie gaan we lampionnen knutselen. Ook dat wordt vast weer een mooie tijd. Ondertussen zijn
we natuurlijk ook druk bezig met rekenen, taal, lezen enz. We gaan starten met kern 8 van Veilig Leren
Lezen. Na de vakantie mogen we ook twee nieuwe leerlingen verwelkomen in onze groep, zodat het aantal
op 15 leerlingen komt. Ik hoop dat ze een mooie tijd bij ons in de groep mogen beleven. Omdat we nu
binnen gaan gymmen zou ik u willen vragen van de kinderen die nog geen gymkleding mee hebben of u uw
kind na de vakantie hun gymkleding wil meegeven. Natuurlijk gaat de gymkleding die we nu op school
hebben even mee naar huis om uit te laten wassen.

GROEP 4b
En toen.. was het alweer herfstvakantie. Dat de herfst weer begint merken we ook aan het veranderende
weer. De tijd van, zonder jas naar buiten, is weer afgelopen. ‘En toen’ is ook het thema van de
Kinderboekenweek dit jaar. De afgelopen 2 weken hebben wij daar door de hele bouw aan gewerkt. De
kinderen konden kiezen uit verschillende activiteiten. Schilden maken, hunebedden bouwen, soep koken,
dino’s verven, kastelen bouwen, stokpaard knutselen. De resultaten zijn weer erg leuk geworden. Na de
vakantie gaan we beginnen met de lampionnen voor Sint Maarten. Naast al dat geknutsel wordt er natuurlijk
ook hard gewerkt aan lezen, rekenen, spelling etc.

GROEP 5a
En dan is het alweer bijna herfstvakantie! Het lijkt soms alsof we nog maar net begonnen zijn, maar we zijn
alweer een flink aantal weken onderweg. De afgelopen tijd hebben de leerlingen op school gewerkt aan het
thema van de Kinderboekenweek met als onderwerp ‘En toen’. Ze mochten twee werkplaatsen kiezen uit
een groter aanbod. Zo konden ze koken (soep), schilden ontwerpen, kastelen bouwen, stokpaarden maken
en een dinoschilderij schilderen. Inmiddels gymmen we i.v.m. het slechter wordende weer binnen.
Dit betekent dat alle leerlingen op dinsdag, woensdag en vrijdag gymkleding mee naar school moeten
nemen. Deze kleren gaan elke keer na de gymles weer mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden.
Verder werken we natuurlijk keihard door met alle andere vakgebieden op school, want werken dat kunnen
ze wel in groep 5a!

GROEP 5b

Het is alweer bijna herfstvakantie, de tijd vliegt als je het naar de zin hebt.
De afgelopen weken hadden we het druk met alle activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Het thema van
de Kinderboekenweek is : ‘En toen’. Er werd onder andere soep gekookt, schilden geschilderd, stokpaarden
geknutseld en een dino schilderij gemaakt. Kortom, er zijn weer prachtige dingen gedaan. Ook werd er
steeds voor het knutselen aan steeds een prachtig geschiedenisverhaal voorgelezen.
Verder werken we natuurlijk dagelijks hard aan het nog beter leren lezen, rekenen, taal en spelling.
De komende weken gaan we beginnen aan een mooie lampion voor Sint Maarten. Deze is vast binnenkort
thuis te bewonderen.

GROEP 6a

En zo is het al weer oktober, de bomen verkleuren, de bladeren vallen. De afgelopen periode is er hard
gewerkt. We zijn bezig met het project ‘En toen’.. van de Kinderboekenweek. We hebben tekeningen
gemaakt van houtskool, we hebben huisjes gebouwd (dat viel niet mee) , een pot van klei gemaakt. Als een
soort afsluiting zijn we naar Bourtange geweest. Hier hebben wij een rondleiding gekregen. Dat was erg
interessant. Zo hebben wij geleerd dat mensen die vroeger de wacht moesten houden, zes uur op hun tenen
moesten staan. Dit werd gedaan, zodat ze niet in slaap zouden vallen. Na de rondleiding hebben we de
groep in drieën gesplitst. We gingen een speurtocht doen. De molen die in Bourtange staat werd in 24 uur
uit elkaar gehaald als de vijand naderde. Was het rustig dan werd de molen weer opgebouwd. Nog een
feitje: Bourtange is in al die jaren nooit veroverd, toch knap! Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie!

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

GROEP 7a
Over een paar dagen is het alweer herfstvakantie! Wat gaat de tijd toch snel..
En wat hebben we weer veel gedaan de afgelopen periode. We zijn een nieuwe methode voor Verkeer aan
het uitproberen en ook hebben we alweer boeken kunnen ruilen in de ‘Baldabieb’.
De leerlingen hebben flink hun best gedaan op de Topo toets en de toets Engels.
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt aan het thema ‘En toen’, ook naar aanleiding van de
Kinderboekenweek. We zijn begonnen met een bezoek van een meneer uit het verleden die in Bourtange
woonde. Afgelopen maandag zijn we met de groep naar Bourtange geweest en hebben we daar een erg
leuk en leerzaam programma gehad. We hebben een speurtocht door de vesting gelopen met verschillende
opdrachten en ook kregen we een rondleiding van ‘Kapitein Prot’
Op school hebben we verschillende activiteiten rond het thema gedaan; hunebedden bouwen met stenen,
potten kleien, wentelteefjes bakken, piramides bouwen van spaghetti, kwartet spelen met oude ambachten
en een webpad op de iPad over vroeger.
Op 27 september is meester Rick voor de tweede keer vader geworden. Hier hebben we in de klas natuurlijk
ook aandacht aan geschonken, maar dit gaan we nog niet verklappen.. (meester leest vast mee 😊)

GROEP 7b
De afgelopen weken hebben we verschillende opdrachten en activiteiten gedaan rondom het thema
‘En toen’. Het project werd geopend door Kapitein Meendering van Bourtange die vertelde over het leven
in de vesting. Daarnaast hebben we trechterbekers gemaakt van kei, een familiewapen geknutseld,
getekend met houtskool en een boek gelezen over de watersnoodramp van 1953. Als afsluiting van het
project zijn we afgelopen maandag naar Bourtange geweest. Daar hebben we veel geleerd over de
geschiedenis van de vesting door middel van een rondleiding en een speurtocht. Wist u bijvoorbeeld dat het
houten paard, op het Marktplein, eigenlijk een martelwerktuig is? Tot in de 18 de eeuw werden soldaten
gestraft en op het paard geplaatst. Er werden gewichten aan hun voeten gehangen en de rug van het paard
was scherp. U kunt zich voorstellen dat dit geen pretje was….

GROEP 8a

Groep 8a
De laatste week voor de herfstvakantie is al ingegaan, de tijd gaat erg snel. Dat komt ook omdat we
ontzettend leuke dingen hebben gedaan. De groep was fanatiek bezig met het project ‘En toen’.
Hunebedden, dorpen, plaggehutten, kijkdozen, trechters, enz. Van alles werd gemaakt om bezig te zijn met
de Kinderboekenweek. Bij de muzieklessen hebben we ook bij het project stilgestaan, de leerlingen hebben
namelijk het lied ‘Tijdmachine’ geleerd. Verder hebben we 5 oktober de NIO (Nederlandse Intelligentietest
voor Onderwijsniveau) afgenomen, zoals afgesproken bij de startgesprekken. Op 9 oktober gaan wij nog
naar Bourtange, voor de afsluiting van ‘En toen’. De klas kijkt uit naar dit bezoek aan de vesting. Op naar
een wel verdiende, rustige herfstvakantie!

GROEP 8b

De laatste periode voor de herfstvakantie stond in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar was ‘En toen. Hieronder valt alles wat met geschiedenis te maken heeft. Van Grieken en Romeinen tot
Ridders en Jonkvrouwen. Aan deze Kinderboekenweek is ook een projectweek gekoppeld waarin de kinderen
praktisch hebben gewerkt aan werkstukken/projecten over het onderwerp ‘En toen’. Dit varieerde van
piramides en hunebedden bouwen tot leesplankjes en familieschilden maken. Hier zijn enkele foto’s van
toegevoegd. Het hele project wordt vrijdag 9 oktober afgesloten met een bezoek aan vesting Bourtange.
Ook bij de muzieklessen stond dit thema centraal, de leerlingen hebben een lied over een ‘tijdmachine’
aangeleerd. Naast het themawerk en de reguliere lessen hebben de kinderen afgelopen maandag ook de
NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) gemaakt.

Kanjertraining
We willen kijken naar wat we ‘samen’ kunnen doen, want we geloven erin dat kinderen doordat zij hun witte
pet ophouden, bij zichzelf blijven en niet meedoen in vervelend gedrag het verschil kunnen maken in hun
klas door een positieve en verantwoordelijke rol te spelen. We hebben stilgestaan bij ‘vertrouwen’ en hoe we
dat in de klas neer kunnen zetten als positieve groepsnorm. Uitgangspunt hiervoor is de smileyposter van de
Kanjertraining. Deze wordt hieronder uitgelegd.

