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Beste lezer, 

Dit is de achtste bald@kijn.nieuwsflits van het cursusjaar 2021-2022. Elke 4 à 5 weken krijgt u 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 
24 mei  Schoolreis groepen A en B 
26 mei  Hemelvaartsdag 

27 mei  Vrije dag na Hemelvaartsdag 
3 juni  Groepen 3 en 4 vrijdag 

6 juni  Tweede Pinksterdag 

10 juni  Fancy Fair 
23 juni  Volgende nieuwsbrief 

 

Vrije dagen alle leerlingen 
26 mei    Hemelvaartsdag 

27 mei    vrijdag na Hemelvaartsdag 
6 juni      Tweede Pinksterdag 

 
PERSONEEL 
Juf Ria de Vries, schoolschoonmaakster, heeft op 22 mei haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Ria heeft ruim 36 jaar diverse schoolgebouwen schoongehouden: De Wilgen, De Maarsborg, De 
Stijgbeugel en De Baldakijn. De dweil en de swiffer kunnen nu aan de kant (‘aan de wilgen’). Ria, een 
collega met veel inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor en bij haar werk. 
Bovendien iemand die oog en oor heeft voor collega’s. Als er iemand is die haar pensioen verdiend 
heeft, is het Ria wel. Ria ontzettend bedankt voor alles wat je de afgelopen jaren in en voor onze 
school hebt gedaan. Wij wensen jou, Henk, jullie gezin en allen die jullie dierbaar zijn alle goeds en 
gezondheid voor de toekomst. Wij moeten nu zelf de ramen dicht doen, de deuren sluiten en stekkers 
uit stopcontacten halen… Lenie Scholtens neemt de werkzaamheden van Ria over. Lenie welkom in 
ons team en veel werkplezier gewenst! 
De beide conciërges, Peter en Henk L., zijn helaas nog niet zover hersteld dat zij hun werkzaamheden 
kunnen hervatten. Juf Simone heeft de ziekenboeg verlaten. Simone is aan het re-integreren o.a. op 
de maandag en dinsdag in de groep van juf Nicolet (groep 7b). Nicolet vervult op die dagen de taak 
als intern begeleider. 

 
FANCY FAIR 
De organisatie van de Fancy Fair, die wordt gehouden op vrijdag 10 juni, is in volle gang. Een aantal 
leden van de ouderraad, ondersteund door enkele teamleden, gaat er weer iets moois van maken. De 
eerste contacten met o.a. springkussenverhuur, de muzikale omlijsting en, niet onbelangrijk, de 
catering, zijn gelegd.  
Noteer nu alvast in uw agenda: Fancy Fair SBO De Baldakijn, vrijdag 10 juni vanaf 17.00 uur. 
Meer informatie zult u te zijner tijd kunnen verwachten. 

 
 
 
 
 
 
 
  



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep A    

Wat is de boerderij toch een leuk thema. We hebben een boerderijwinkel in de gang. Tijdens de 
werklessen komen allerlei boerderijdieren aan bod. We hebben de letter B geleerd. Ons letterhuis is 
goed gevuld. Met de "pratende muur” leren we over dieren met hun jongen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep B 
In onze groep werken we over de boerderij. We leren veel over de dieren en het werken van de boer. 
Welke dieren zie je op de boerderij? Hoe heten de jonge dieren? Welke producten worden verbouwd? 
En wat wordt ervan gemaakt?  En natuurlijk leren we de letter B van boerderij! Deze weken zijn we 
ook gestart met techniek. Samen met de kinderen uit A, 3A en 3B maken we de prachtigste dingen 
van verschillende materialen. 
 
Groep 3a  
Bouwen, bouwen en bouwen, dat is waar wij in groep 3a van kunnen genieten. Daarom past het 
thema ‘de bouwplaats’ zo goed bij ons. We leren nieuwe woorden passend bij het thema: doordat wij 
veel boeken lezen of bekijken over het bouwen. Natuurlijk mogen de knutselopdrachten niet 
ontbreken. We hebben een huis na gemaakt met tangram en een eigen gekozen bouwvoertuig met 
blokjes nagemaakt. Met de jongste groepen van de school hebben we 4 gezamenlijke werkmomenten 
waarbij wij spelen en leren rondom bouwen en techniek. Zo goed om te zien hoe de kinderen van 
elkaar leren en tot mooie bouwwerken komen. Met rekenen oefenen we +/- sommen onder de tien, 
die we proberen om uit ons hoofd uit te rekenen, dit lukt ons al erg goed. Ook leren we klokkijken, 
de hele en halve uren kennen wij! En elke week krijgen de kinderen extra leesbladen mee naar huis, 
zodat er ook thuis geoefend kan worden.  
 
Groep 3b 
We zijn na de vakantie gestart met het thema ‘bouwen’. Samen met groep A, B en 3a hebben we vier 
momenten uitgekozen om hier gezamenlijk over te werken. De groepen werden gemengd en de 
kinderen hebben heerlijk samen gebouwd en gespeeld. In de klas hebben we ook aandacht besteed 
aan dit thema, zo hebben we veel nieuwe woorden geleerd als de bouwvakker, de fundering, 
metselen, de betonwagen en leerden we veel verschillende gereedschappen. We hebben gekeken op 
de bouwplaats en geknutseld over dit thema. Met rekenen hebben de kinderen hele en halve uren 
leren aflezen op een klok, vanaf nu kunnen ze zelf zien hoe laat ze moeten opstaan, vertrekken naar 
school of naar bed moeten gaan! Ook met lezen oefenen we flink verder, we lezen inmiddels 
woorden met de sch- en woorden die eindigen op –ng. De kinderen krijgen ook nog steeds wekelijks 
een leesblad mee naar huis om zo ook thuis te kunnen oefenen.  
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4a 
We hebben weer heerlijk kunnen genieten van de meivakantie. Nu kunnen  

we er weer tegenaan. Druk zijn we met het oefenen van het goed voorlezen  

van een leesstukje. Daar doen we een aantal lessen over en dan mogen ze  

het gaan voorlezen op de voorleesstoel. We schrijven nu ook al echte  

hoofdletters. Met wereldoriëntatie hebben we het gehad over plattegronden  

en de ruimte. Ondertussen hebben we ook nog een mooie moederdagcadeau  

gemaakt. We hopen dat de moeders hier blij mee waren. Komende dinsdag  

24 mei gaan we meedoen aan een fietsles. Dit wordt gedaan door de  

fietsschool. Daarom vragen we u die dag te zorgen dat de fiets van uw kind  

op school aanwezig is. We hopen dat dit lukt. Ze kunnen dan hun  

fietsvaardigheden oefenen.  

 
Groep 4b 
De afgelopen periode hebben we met lezen geoefend met beter op tempo op lezen. Een aantal 
kinderen leest in een andere niveaugroep. Om de paar weken mogen de kinderen een boek uitzoeken 
uit de schoolbibliotheek. Deze mogen ze dan in de klas lezen. Het is erg leuk om te zien dat hier met 
steeds meer plezier in gelezen wordt. Ook hebben de kinderen met veel liefde een moederdagcadeau 
gemaakt. Hopelijk is het allemaal heelhuids overgekomen. Met het rekenen zijn we aan het oefenen 
met het automatiseren van de sommen tot 10. Probeer dit maar eens thuis. Sommen zoals 2+2=…, 
3+2=…., etc. De meeste kinderen kunnen hier al snel antwoord op geven. 
 
Groep 5a 
Na een fijne week vakantie zijn de leerlingen van groep 5a gestart met het thema ‘De Tweede 

Wereldoorlog’. Dit thema hangt samen met de lessen van begrijpend lezen. De leerlingen hebben dit 

thema zelf uitgekozen, hebben onderzoeksvragen opgesteld en zijn nu druk in de boeken aan het 

lezen om antwoord op deze vragen te krijgen. Al na een paar lessen zijn de leerlingen echte kenners. 

Ze weten veel van Anne Frank en het Achterhuis en wat wordt er goed samengewerkt. Op een 

muurkrant hebben de leerlingen de informatie verwerkt en zoals u kunt zien, de muurkranten zijn 

goed gevuld. We zullen het thema op dinsdag 24 mei samen afronden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5b 
Juf Lotte is helaas al een poosje afwezig na een ongelukje thuis. Gelukkig gaat het steeds weer een 
beetje beter. We zijn ontzettend blij dat juf Anita de groep deze periode wil doen, een bekend gezicht 
in de klas en een juf met veel ervaring! Alles kan zoveel mogelijk op de normale manier doorgang 
wat we natuurlijk ontzettend fijn vinden. Dikke pluim voor juf Anita! 
Voor de meivakantie zijn we druk bezig geweest met het moederdagcadeau wat hopelijk ook goed 
door jullie ontvangen is. De kinderen hebben er in elk geval flink hun best op gedaan. 
 
 

  



Groep 5c/6a  
Na een weekje vakantie zijn we alweer flink bezig in de groep. Wellicht heeft u het van uw zoon of 
dochter wel al gehoord; in onze groep is een leerling verhuisd en hebben we ook een nieuwe 
leerlingen mogen verwelkomen. De komende weken gaan we nog flink door met ons leesproject. We 
zijn bijna bij het ‘eindsignaal'. Er worden al flink wat stickers door de leerlingen geplakt en dus ook 
veel boeken gelezen! Op dinsdag 7 juni gaan we het project afsluiten in samenwerking met de 
bibliotheek.  

Groep 6b 
Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen op 9 mei. Op 10 mei zijn we begonnen met 
Onderwijs Actief. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben voor de vakantie kunnen kiezen 
wat ze graag wilden doen. Bijvoorbeeld over het verzet, een muurkrant, een maquette maken, over 
verboden kunst, etc. Ze hebben twee dingen kunnen kiezen. Ook hebben we technieklessen en 
crealessen. De leerlingen zijn dus lekker bezig. Natuurlijk gaan ook alle andere vakken door! 

 
Groep 6c 
De koningspelen werden geopend in de klas, daarna gingen we lopende naar het korfbalveld, want 
daar hadden meester Jesper en meester Rick de spelletjes alvast klaar gezet. Elk spelletje duurde  
15 minuten en daarna gingen we door wisselen naar het volgende spelletje. Het was een hele 
gezellige dag en wat hebben veel plezier gehad. 
We kregen les over de dode hoek, waarbij er werd verteld waar  
een dode hoeken in het verkeer is en hoe je het beste kunt  
zorgen dat je zichtbaar blijft voor de andere verkeersdeelnemers.  
Het was een leuke les! De week erna kregen we de remproef les.  
Hier leerde je hoeveel tijd en afstand er nodig is om te remmen  
bij bepaalde snelheden. Erg interessant en verrassend! 
Ook dit jaar hebben we wat moois gemaakt voor moederdag, op naar vaderdag! 
De afgelopen periode hebben we muziekles gehad van een echte muziek juf! Ze had leuke liedjes  
en we gebruikten ook instrumenten tijdens de lessen. Het was erg leuk! 

 
Groep 7a 
Warm, warm en nog eens warm is het op het moment dat ik dit bericht stuur. In alles lijkt het al bijna 
zomer! Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Er moet nog van alles gebeuren voordat dat zover 
is. Daarom hebben we pas kunnen genieten van een heerlijk weekje meivakantie waarin. Na de 
meivakantie hebben we plekken gewisseld, iedereen had het er wel even weer aan toe om naast 
iemand anders te zitten. Daarnaast zijn we erg druk bezig geweest met een mooi project over de 2e 
Wereldoorlog. Het project zal nog lang in het geheugen blijven zitten, want elke keer als alle 
leerlingen van 7a weer terugkwamen op de dinsdag, zat alles onder het piepschuim. Hoe dat zit, 
vraagt u uw zoon/dochter maar! Gelukkig waren er een aantal dames uit de klas bereid om alles weer 
helemaal netjes te maken (ten koste van 2 stofzuigers). 
 
Groep 7b 
De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van het project ‘De Tweede Wereldoorlog’. 
Tijdens dit project maken we op verschillende manieren kennis met De Tweede Wereldoorlog. De 
leerlingen konden zelf kiezen met welke activiteit ze aan de gang gingen. Zo kon je dingen koken, 
een rondleiding krijgen door Stadskanaal, een kwartet maken en een tijdlijn. In twee lessen ging je 
met een van de activiteiten aan de gang. In de week erop kon je dan weer voor een andere activiteit 
kiezen. Op dinsdag 24 mei hebben we met elkaar de afsluiting.  

 
Groep 7c 
Druk, warm en gezellig. De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest met het project over de 
Tweede wereldoorlog. De leerlingen doen verschillende activiteiten zoals: tijdlijn maken, striptekening 
maken, koken zoals in de oorlog en een rondleiding door Stadskanaal. Allemaal hartstikke interessant! 
We gaan het project afsluiten met een gastspreekster die komt vertellen over de oorlog, spannend 
maar ook heel interessant! 

 
  



Groep 8a 
Op dit moment zijn we bezig met een Tweede Wereldoorlog project. De leerlingen hebben zelf twee 
lessen gekozen om te volgen. Bijvoorbeeld ‘entartete kunst’, koken, rondleiding, tijdlijn, maquette 
maken, enz. Volgende week sluiten we het project af, later komt er nog een gastspreker in de klas 
om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben. Alles is verder weer opgestart en de crea en 
technieklessen worden weer door de hele bovenbouw gegeven. Als leerkrachten zijn we nu bezig met 
de laatste dingen voor schoolkamp, binnenkort krijgen de leerlingen een informatieboekje mee met 
wat ze allemaal mee moeten nemen.  
 

Groep 8b 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn druk bezig met de technieklessen en crealessen. De 
technieklessen zijn op de dinsdagmiddag en de crealessen op de vrijdagmiddag. De opbouw is 2 
lessen per keer en dan doorschuiven. Op deze manier krijgen de leerlingen les in verschillende 
technische en creatieve vaardigheden en technieken. Ook zijn we bezig geweest met 
geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog. De afsluiting van deze periode gaat d.m.v. 
zelfgekozen werkplaatsen. Iedere werkplaats heeft een eigen activiteit bijv.: maak een tijdlijn of 
muurkrant over de Tweede Wereldoorlog, bedenk een stripverhaal over de oorlog of over Anne 
Frank. Een werkplaats bestaat uit 2 lessen. De leerlingen hebben steeds twee werkplaatsen gekozen. 
Na afloop maken we van de gemaakte werkstukken een kleine tentoonstelling. 

 
 
 
 


