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Beste lezer, 

Dit is de vierde 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 
26 januari Start nationale voorleesdagen 
28 januari Groepen 3 en 4 vrij 
14 februari Rapportbespreking (alle leerlingen zijn vrij) 
17 februari Volgende nieuwsbrief 

18 februari Groepen 3 en 4 vrij 
 

De voorjaarsvakantie begint op maandag 21 februari.  Alle leerlingen gaan op 
maandag 28 februari weer naar school. 

 

PERSONEEL 

Teun, de zoon van juf Rianne, is 30-11-2021 geboren. Van harte gefeliciteerd Rianne en Carlo met 
jullie zoon en Stijn en Noortje met jullie broertje. Veel geluk samen! Rianne hoopt na de 
voorjaarsvakantie weer te kunnen starten met de gymlessen. De leerlingen en wij zijn blij dat de 
‘echte’ gymjuf weer terug is. 
Juf Ria de V. en meester Peter zijn, zoals jullie hebben kunnen lezen, geopereerd. Zij gaan letterlijk 
en figuurlijk ‘stapje voor stapje’ vooruit. Beterschap! Juf Simone is ook herstellende van een 
operatie. Ik begreep van haar dat het schansspringen in Oostenrijk helaas nog niet gaat lukken. 

Simone, zet em op! Ook meester Henk L., vervangende conciërge voor Peter, is uit de roulatie. 
Henk heeft helaas ook een plekje in de ziekenboeg. Hopelijk verloopt zijn herstel voorspoedig. Juf 
Judith is gestopt met haar werkzaamheden in groep 3b. Juf Johanna heeft de handschoen op een 
geweldige wijze opgepakt. Echt heel knap. Maandag 31 januari a.s. start juf Elise Boels in groep 3b. 
Juf Elise werkt drie dagen. Elise heeft jarenlang als leerkracht gewerkt op CBS De Rank te 
Onstwedde. Ze wilde graag een stap maken naar het speciaal basisonderwijs. Heel dapper en daar 
zijn wij erg blij mee. Welkom in het team en veel werkplezier gewenst. Juf Johanna blijft nog twee 
dagen werken in groep 3b. 
 

PARKEER- EN RIJGEDRAG ZIJDE SENIORENWONINGEN 
Het is voor niemand een verrassing als we zeggen dat de verkeerssituatie aan de kant van de 
seniorenwoningen lang niet veilig is. Het parkeer- en rijgedrag van sommige ouders/verzorgers is 
niet altijd verantwoord te noemen. Dit leidt regelmatig tot een gevaarlijke en ongewenste situatie 
voor leerlingen en volwassenen. Vanuit school is voor deze situatie regelmatig aandacht geweest: 
informatie in de nieuwsbrief of ouders/verzorgers zijn aangesproken op hun gedrag. Helaas heeft 
dat in alle gevallen niet geleid tot verbeteringen. 
Uiteindelijk is de veiligheid in en om de school de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Straatbewoners en school hebben contact gezocht met de wijkagent. De wijkagent heeft enkele 

keren de situatie ter plekke bekeken. Enkele ouders/verzorgers zijn aangesproken op hun parkeer- 
of rijgedrag. Het is verboden te parkeren op de grasstroken. Vanaf heden zal de politie het niet bij 
woorden laten, maar zal proces-verbaal worden opgemaakt. Zo’n boete kost ruim € 100,00. Dat is 
jammer van het geld maar vooral jammer dat het zo moet. Hopelijk komt het zover niet. Laten wij 
met elkaar zorgen voor een veilige schoolomgeving! 

  



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep A     
Na de lange vakantie waren we erg blij om elkaar weer te zien. Djelacy is  
nieuw in de groep en ze vindt het prachtig om bij ons te zijn. Onze traditie  
is om even te proosten op het nieuwe jaar. Dat hebben we dan ook gedaan  
met kinderchampagne uit een sjiek glas en Nieuwjaarsrolletjes.  
Ondertussen keken we naar een vuurwerkshow en carbidschieten op het  
digibord. We maken er een mooi jaar van hebben we afgesproken. 

 
Groep B  
Samen met de kinderen uit groep A hebben we een toast uitgebracht op het nieuwe jaar 2022. We 

hopen op een gezond en fijn jaar! In groep B zijn nu 13 kinderen. Manuel is onze nieuwe leerling. 
We hopen dat hij zich gauw thuis zal voelen.  We hebben de afgelopen weken gewerkt over het 
boek Drakensnot en gaan de komende weken werken over 112. Dat wordt vast en zeker weer 
prachtig! 

 
Groep 3a 
Altijd fijn om na een (langere) kerstvakantie weer uitgerust te kunnen beginnen in de klas. En 
ontzettend fijn, dat we elkaar fysiek kunnen begroeten in de klas. De klas is omgetoverd in winterse 
sferen, wij werken namelijk over de Noord- en Zuidpool. Er zijn boeken te vinden over de 
verschillende pooldieren en in een hoek kun je het leven op de Noordpool na spelen. We kijken 
filmpjes, worden voorgelezen uit informatieve boeken of lezen zelf verhalen over de ijsbeer. 
Voor het vak lezen zijn we bezig met het herhalen van de letters en woorden. We zijn deze week 

gestart met kern 4 of in kern 7. Met rekenen oefenen we getallen t/m 30, we beginnen ook met het 
leren van erbij en eraf sommen tot 10. Misschien wordt er thuis vertelt dat er ook individueel 
gelezen wordt met juf, dat klopt! Het kan zijn dat er ook cito toetsen worden afgenomen, dit kan 
soms tot enige spanning leiden. Op 14 februari zullen de rapporten worden besproken, hiervoor 
krijgen jullie nog een uitnodiging.  
 
Groep 3b 
Het was even spannend of de school na de kerstvakantie weer open ging. Maar gelukkig mocht de 
school op 10 januari open en konden we elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen.  
We zijn in groep 3b bezig met het thema Noordpool-Zuidpool.  

-Welke dieren leven waar?  
-Wat voor kleren heb je daar aan?  

-Wat is noorderlicht enz.…..?  
We hebben in de klas een zuidpool-speeltafel en een noordpool-speeltafel waar de kinderen  
`s middags kunnen spelen. De kinderen weten al heel goed waar welk dier leeft, waar de Eskimo 
woont en wat het noorderlicht is. Natuurlijk zijn we ook druk bezig met het leren lezen en rekenen.   
De leerlingen beheersen bijna alle aangeboden letters. We lezen nu in kern 5. Met rekenen zijn we 
begonnen in blok 2 daar werken we met getallen van 1 t/m 30. We maken verschillende toetsen. 
Binnenkort volgt een uitnodiging voor de rapportbespreking op maandag 14 februari!  
Juf Elise draait vanaf vorige week 1 dag per week mee. Ze hoopt op 31 januari te beginnen en geeft 
dan les op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Johanna geeft les op woensdag en donderdag.  

  
           

 
  



Groep 4a 
Wat fijn dat we toch na de kerstvakantie weer mochten starten en elkaar een gelukkig nieuwjaar 
konden wensen. Onze kerstvakantie begon een beetje vervelend met de mededeling dat de vader 
van een leerling plotseling was overleden. Onze groep heeft toen een mooi boekje voor deze 
leerling gemaakt. Tijdens de vakantie zijn we even bij hem op bezoek geweest om dit boekje en een 

lieve knuffel te geven. Afgelopen periode is meester Julian bij ons in de groep gestart. Hij is een 
PABO-stagiaire en heeft daarom ook af en toe les mogen geven aan onze groep. De leerlingen 
vonden dit leuk en gezellig. Helaas is deze periode van meester Julian volgende week alweer voorbij 
en gaat hij ergens anders stagelopen. We wensen hem veel succes en hopelijk tot ziens. Helaas 
moet juf Leonie op de maandag en dinsdag gaan helpen in de groepen A en B en dus zien we haar 
ook minder. Gelukkig is ze er op de donderdag en vrijdag nog wel bij ons in de groep. Inmiddels zijn 
we begonnen met Cito-toetsen waar de leerlingen erg hun best op doen. We gaan de uitkomsten 
hiervan in het rapport bespreken, tijdens de oudergesprekken op 14 februari. Denkt u er even aan 
dat alle rapporten weer op school moeten zijn?  

 
Groep 4b 
De eerste dag na de kerstvakantie begon goed. Alle leerlingen van groep 4b waren aanwezig.  

We hebben gekletst over de leuke kerstvakantie. Dinsdag zat 1 leerling in quarantaine omdat ze  
een positieve zelftest had. Uit voorzorg bleven er ook 2 andere leerlingen thuis. Die dinsdagochtend 
kwam juf Harma vertellen dat de GGD had gebeld dat ik, als leerkracht, in quarantaine moest.  
Ik dus naar huis nadat ik juf Anita had uitgelegd wat de bedoeling was van de verdere dag. Ik was  
net 1 uur thuis toen juf Harma weer belde. De GGD had een vergissing gemaakt. Ik hoefde 
helemaal niet in quarantaine! Dus kon ik gelukkig weer naar school. Voor een aantal kinderen was 
dit best onrustig maar ze hebben het goed opgepakt. Ik hoop dat het de komende periode mee 
gaat vallen met de quarantaines. Het leukst is toch als alle leerlingen op school zijn! 
We zijn deze periode ook bezig met de Cito toetsen. De oudergesprekken hierover zijn op maandag 

14 februari.  

 
Groep 5a 
We zijn het jaar gestart met een nieuwe leerling in de groep. We hopen dat je het naar je zin hebt 
en dat je veel mag leren bij ons op school. Daarmee komt het leerlingenaantal van groep 5a op 15. 
De jongens zijn nog steeds in de minderheid want er zitten nu 9 meiden en 6 jongens in de groep. 
We hebben de draad na de extra lange Kerstvakantie weer flink opgepakt. Gelukkig mochten de 
scholen weer open op maandag 10 januari. Inmiddels zijn we bezig met de toetsen voor het 
leerlingenvolgsysteem en deze toets resultaten komen ook in het rapport te staan dat we op 14 
februari met u hopen te bespreken. Juf Leonie was al op de maandag en de dinsdag bij ons de 
afgelopen periode, maar daar komt nu ook nog de woensdag bij. Haar laatste en belangrijkste 
stage, de LIO-stage begint namelijk op maandag 31 januari en duurt in principe tot de 
zomervakantie. Ze zal dan zelfstandig een drietal dagen de groep gaan draaien en de daarbij 

behorende lessen gaan verzorgen. Dit uiteraard onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van 
de vaste groepsleerkracht. We wensen haar veel succes en veel plezier tijdens deze hopelijk 
leerzame periode!! 

 
Groep 5b 
Gelukkig mochten de basisscholen op maandag 10 januari weer open. Na een extra lange 
kerstvakantie, konden we weer vol goede moed aan de slag. We zijn begonnen met een activiteit in 
de kring. De leerlingen hadden van tevoren op een papier, met vijf hokjes, getekend wat zij in de 
kerstvakantie hebben gedaan. Aan de hand van de tekeningen, gingen de leerlingen vertellen over 
hun activiteiten. Dit was erg leuk! Dit nieuwe jaar zijn wij gestart met een nieuwe leerling in de klas, 
welkom!  Inmiddels zijn wij alweer druk bezig met het maken van de Citotoetsen. Iedereen doet 
goed zijn best! De oudergesprekken zullen plaatsvinden op 14 februari. Hier krijgen jullie nog verder 

bericht over.  
 

  



Groep 5c/6a  
We zijn vol goede moed na de kerstvakantie weer begonnen op school! En wat zijn we blij dat dit 
'gewoon’ op maandag 10 januari kon. Fijn ook om iedereen weer te zien. 
Allereerst zijn we in de kring begonnen en heeft iedereen mogen vertellen over wat hij of  
zij in die drie weken vakantie beleefd had. Ook hebben we al een leuke winter knutsel gemaakt. 

Vingerverf sneeuwpoppen en pinguïns. Zie hieronder de foto's. 
 
 
 
 
 
 
Vanaf deze week zijn we begonnen met het maken van de Citotoetsen. We zijn hard aan  
het werk en iedereen doet heel erg zijn best! De oudergesprekken zijn hierover op maandag  

14 februari. De komende weken staat ook bij ons in de klas, in het teken staan van de aankomende 
winterspelen. We houden u op de hoogte! 
 

Groep 6b 
Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen met school. Fijn dat dit weer kon. De laatste 

schoolweek van 2021 hebben we nog een gezellige week gehad. We hebben nog fijn kerst kunnen 

vieren op school. De kerstmaaltijd was erg gezellig. We hebben lekker kunnen eten met elkaar. Nu 

zijn we druk bezig met toetsen. Kortom er wordt hard gewerkt door de groep. Op 14 februari 

hebben we dan rapportgesprekken. 

 
Groep 6c 
Voor de kerstvakantie hebben we twee middagen kniepertjes gebakken in de klas. Eerst gingen we 
samen het meel maken en vervolgens werd er in groepjes gebakken. Ik ben trots op de bakkunsten 
van de kinderen. Het was mooi om te zien hoe ze ervan genoten.  

Twee weken voor de kerstvakantie werden we onaangenaam verrast met het nieuws dat opnieuw 
de scholen dicht zouden gaan. Gelukkig hebben we nog een paar gezellige dagen met de kinderen 
gehad met een fijne kerstviering in de klas. 
Maandag 10 januari hebben wij in de klas op het nieuwe jaar geproost en lekker rolletjes met 
slagroom gegeten. We hebben een nieuwe leerling in onze klas gekregen en daar zijn we erg blij 
mee! Het is een fijne, leuke jongen en hij past goed in de groep.  
Afgelopen maandag zijn we begonnen met de Cito’s en leestoetsen. We hebben dit half jaar hard 

gewerkt en ik hoop dat de inspanningen te zien zijn in de resultaten.  

 
Groep 7a 
Het nieuwe jaar is begonnen, we leven in 2022! We hopen op een goed jaar waarin beetje bij 
beetje onze wereld weer normaal wordt. Op school zijn we in ieder geval weer goed van start 
gegaan. Deze week zijn we gestart met de eerste CITO toetsen, we hopen dan ook dat die goed 
gemaakt zullen worden. Tijdens de toetsen is het muisstil en wordt er hard gewerkt. Het enige dat 
te horen is, is het geluid van potloden die op papier krassen en hersenen die kraken. We doen dus 

erg ons best in groep 7a. Nou afwachten hoe de resultaten zijn. In februari kunnen we die met u 
delen tijdens de rapportgesprekken. Ik hoop dat u net zo benieuwd bent als ik. 

 
  



Groep 7b 
We zitten alweer in de tweede week van het nieuwe schooljaar. Vorige week zijn we begonnen met 
het opschrijven van onze goede voornemens. Zo zijn er kinderen die graag op vakantie willen met 
hun ouders, met lego league meedoen en goed werken. Ze moesten daarbij ook een tekening van 
zichzelf maken. Er zitten mooie voornemens bij. Laten we hopen dat deze ook allemaal uitkomen.  

 

     
 
Deze week zijn we gestart met de Cito toetsen. Iedereen doet goed zijn best!! De resultaten zullen 
worden besproken tijdens de rapportgesprekken op maandag 14 februari.  

 
Groep 7c 
In verband met quarantaine, geen kopij.  
 
Groep 8a 
De vakantie is weer voorbij en we zijn gestart met de Cito toetsen. Belangrijk en spannend voor de 
leerlingen, vanwege natuurlijk het advies voor het vervolgonderwijs. Iedereen is rustig gestart, dat 
helpt al een heleboel. Tussen het toetsen door is er ook tijd voor ontspanning, niet alleen voor 

Weerwolven (een spel), maar ook voor winter knutselen. Zo zijn we bezig met tekenen en borduren 
in het thema 'Winter’.  
 

Groep 8b 
Ook groep 8b is weer volop begonnen na de kerstvakantie. Natuurlijk voor de groepen 8 
leerlingen een belangrijke periode. Cito toetsen maken voor rekenen, spelling, lezen en 
woordenschat. Hierna volgen de oudergesprekken en bespreken we het advies voor het 
vervolgonderwijs. Spannend, druk, veel te doen. Maar gelukkig zijn we ook bezig met 
praktische opdrachten en techniek. We hebben een winterlandschapje met huisje gemaakt 
van hout. Ook gaan we deze week satellieten bouwen en maken. Dus volop activiteit in 8b. 
Juf Simone is nog steeds herstellende van haar knieoperatie, rond huppelen op school en 
les geven, lukt nog niet. We wensen juf Simone beterschap. 
 
 


