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Beste lezer, 

Dit is de zevende 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 
22 april  Koningsspelen 
25 april  Groepen 8 eindtoets Route 8 

27 april  Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij) 
2 mei   Begin meivakantie 

9 mei  Alle leerlingen weer naar school 

16 mei  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
19 mei  Volgende nieuwsbrief 

10 juni  Fancy Fair 
 

Vrije dagen en vakantie 
Koningsdag: 27 april 
Meivakantie: 30 april t/m 8 mei (op maandag 9 mei gaan alle leerlingen weer naar school) 

Studiedag: 16 mei 

 
PERSONEEL 
Er is goed nieuws en minder goed nieuws uit de ziekenboeg. Het minder goede nieuws is dat de 
ziekenboeg nog niet leeg is. Het goede nieuws is dat juf Simone er geen plaats meer in heeft. Simone 
is gelukkig weer helemaal hersteld en is weer volop aan het werk en aan haar studie. Simone volgt 
de studie voor de functie als rekencoördinator. Fijn dat het weer lukt, Simone. Voor Peter, Ria de V. 
en Henk L,: beterschap gewenst en een spoedig herstel. Wij kunnen juf Ellen, onderwijsassistent, van 
harte feliciteren met het behalen van het diploma voor onderwijsassistent. Van harte Ellen en deze 
felicitatie ging uiteraard gepaard met een mooie bos bloemen. Ook bijzonder is toch wel even te 
melden dat meester Jesper eigenlijk twee functies heeft: Jesper is uiteraard leerkracht (betaald) aan 
De Baldakijn en hij is tevens coach (onbetaald) van het nationaal korfbalteam van Marokko voor 
jongeren. Jesper is coach samen met zijn tweelingbroer. In het paasweekend waren de broers 
aanwezig om deel te nemen aan een toernooi in Tjecho-Slowakije met dit team. Onder het motto 
‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ werd het een geslaagd toernooi, is vernomen uit betrouwbare 
bron. Mooie actie Jesper en broer!! 
 
SPONSORLOOP WARCHILD 
Vrijdag 8 april hebben de leerlingen een sponsorloop gelopen voor Warchild. Samen met de 
leerlingen van De Meidoornschool gingen de leerlingen, onder het door Bert Drenthe verzorgde 
muziek, rondjes rennen voor gevluchte kinderen uit Oekraïne. Het weer was erg wisselvallig maar dat 
deerde niet. Er is ontzettend goed gelopen. Fijn dat er zoveel ouders/verzorgers aanwezig waren om 
de leerlingen aan te moedigen. Dat heeft resultaat gehad, zeg! Op het moment van schrijven van 
deze tekst zijn nog niet alle toegezegde bedragen binnen. Maar de tussenstand is al super: ruim € 
2.200!!! Wat geweldig. Het bedrag zal worden overgemaakt op de rekening van Warchild. Nogmaals, 
super gedaan allemaal! We weten bij de volgende nieuwsbrief wat de definitieve eindstand voor 
Warchild is.  
 
  



FANCY FAIR 
Het afgelopen jaar kon door Corona de Fancy Fair niet doorgaan. Tijdens de high tea waren er 
ouders die meehielpen en zeiden dat ze wel weer zin hadden in een feestje. Gelukkig kunnen we nu 
zeggen dat we dit schooljaar weer een Fancy Fair hebben en wel op vrijdag 10 juni. Meer 
informatie hierover zult u krijgen in de volgende nieuwsbrief. De ouderraad zal grotendeels de 
organisatie op zich nemen. Mochten er ouders zijn die mee willen helpen bij het organiseren hiervan 
dan kunnen ze dit doorgeven aan de juf of meester van hun kind. 

 
DE BALDAKIJN: EEN SCHOOL IN BEWEGING 
‘De leerresultaten van de leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs zijn dalende’, volgens een 
rapport van de onderwijsinspectie. Hierbij wordt alleen gekeken naar de vakken lezen, rekenen en 
taal. Volgens de inspectie is dé oplossing om nog meer nadruk te leggen op genoemde vakken en 
andere vakken en activiteiten in mindere mate aan de orde te laten komen of te organiseren. Helaas 
wordt de oorzaak van deze daling niet genoemd. Hiermee is het geschetste beeld onvolledig. 
Bovendien zijn, zeker voor onze leerlingen, ook andere vakken en activiteiten van groot belang voor 
hun ontwikkeling maar ook om de leerlingen gemotiveerd te houden voor het onderwijs. Het is om 
die reden goed dat onze school in beweging blijft door diverse activiteiten te organiseren. Kijk maar 
wat er in de afgelopen weken is georganiseerd: sponsorloop, fietslessen, open dag, snuffelstages, 
high tea, verversen van de zandbakken, enz. enz. Te veel om op te noemen. Daarmee stoppen? 
Dacht het niet! 
 

   



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep A    

De afgelopen periode hebben we gewerkt over Pasen. Als afsluiting hebben we prachtige Paasbakjes 
gemaakt. Alle kleuters waren erg trots op hun creatie. De letter M is aan de orde geweest en het 
letterhuis was weer goed gevuld . Donderdag hebben we met elkaar voor een high tea gezorgd.  
Je mocht zo vaak je wilde naar het buffet. We dronken thee uit sjieke kopjes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groep B 
De afgelopen weken hebben we gewerkt over Pasen.  We hebben kippen en eieren gemaakt en zelfs 
ons eigen eitje gebakken in een pan op de bakplaat in de klas. We mochten proberen om het ei met 
mes en vork op te eten en dat ging al heel goed. Dinsdag hebben we een prachtig paasbakje 
gemaakt en het thema werd afgesloten met een overheerlijke high tea met zelfgemaakte hapjes.  De 
komende weken werken we over het koningshuis en na de vakantie willen we alles leren over het 
boerenleven!!! 

 
Groep 3a 
Natuurlijk is april begonnen met een 1 april grap. Omdat wij werken over ‘groei en bloei’ hebben we 
de kinderen potloodpunten laten verzamelen om te poten! En zie daar, op 1 april stond er een pot vol 
nieuwe potloden in de klas. Alle kinderen zijn er ingetrapt.  
Teun heeft allerlei stekjes meegebracht, binnenkort zullen wij ze in de volle grond zetten. Kunnen we 
met onze eigen verbouwde groente iets lekkers gaan koken.  
De schrijflessen van Juf Marlies zijn te einde, omdat de leerlingen een diploma hebben verdiend. 
Iedereen heeft keurig leren schrijven tussen de schrijflijnen.  
Voor het paasfeest, hebben hapjes gemaakt voor de high tea. Wat hebben we lekker gegeten van al 
het lekkers en de thee smaakte heerlijk. 
Aan het einde van deze week vieren wij koningsspelen in de klas, de verjaardag van onze koning. Wij 
hopen op een knalfuif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 3b 
Ook in groep 3b is weer veel geleerd en gedaan! We hebben de afgelopen periode gewerkt over 
‘groeien en bloeien’, we hebben onder andere bonen laten ontkiemen en zonnebloempitten gepoot. 
De zonnebloemen hebben inmiddels bij de kinderen thuis een mooi plekje gekregen om verder te 
groeien. We hebben met lezen de laatste letters geleerd en hebben kern 6 afgerond. Binnenkort 
hopen we samen met groep 3a een letterfeestje te vieren omdat we nu alle letters kennen! Over 
feestjes gesproken... Deze maand vierden we samen het paasfeest met een lekkere high tea met 
zelfgemaakte hapjes van de kinderen. Ook vierden we feest met juf Ellen, onze klassenassistent, zij 
was afgelopen weekend jarig én behaalde haar diploma! Van harte gefeliciteerd juf! We sluiten deze 
week af met nóg een feest; de koningsspelen. We hopen op een gezellige, sportieve feestelijke dag!  
 

Groep 4a 
Voor mij begon de maand een beetje vervelend met Corona. Gelukkig kon ik vanaf vorige week weer 
aanwezig zijn. We hebben samen heerlijk genoten van een High Tea. Iedere groep had een aantal 
hapjes voorbereid die we dan vervolgens onder het genot van een heerlijk kopje thee konden 
nuttigen. De thee hebben we natuurlijk gedronken uit sjieke kopjes.  Hier in de groep hebben we 
pindarotsjes, fruitstokjes en smoothies gemaakt. De kinderen vonden het erg leuk en gezellig om te 
maken. Ook hebben ze nog een mooi paasmandje en kuikentjes geknutseld. Komende vrijdag hebben 
we de Koningsspelen. Ook dan gaan we weer genieten van alle leuke spelletjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4b 
We hebben donderdag 14 april een super gezellige high tea gehad met heerlijke hapjes. En wat was 
er een keuze. Spiesjes met fruit, sandwiches, pindarotsjes, smoothies. En natuurlijk onze 
zelfgebakken cup cakes. Mede dankzij de ouders die hebben geholpen was het een geslaagde dag. 
'S ochtends hebben we in groepjes van 4 kinderen de cup cakes gebakken. Eerst het recept lezen 
natuurlijk, de ingrediënten afwegen, het deeg proeven, en dan bakken maar. Na de ochtendpauze 
gingen we de cup cakes versieren met fondant. Dit leek wel op kleien. Er zijn prachtige paasfiguurtjes 
gemaakt. Ouders bedankt voor het helpen. 
 

Groep 5a 
De leerlingen van groep 5a hebben de laatste tijd weer hun beste beentje voorgezet. Letterlijk bij de 
sponsorloop op vrijdag 8 april, maar ook bij de verschillende vakken waar ze dagelijks hun best op 
doen. Pasen is inmiddels achter de rug en dat hebben we op school gevierd met een heerlijke high 
tea op donderdag 14 april. Elke groep had z'n best gedaan om lekkere hapjes voor te bereiden die 
onder het genot van een heerlijk kopje thee  's middags genuttigd konden worden. Nu hebben we 
eerst de Koningsspelen en volgende week is het Koningsdag. Daarna is het tijd voor een weekje 
vakantie met hopelijk heerlijk voorjaarsweer! 

 
Groep 5b 
In de afgelopen periode hebben we weer veel gedaan. We hebben hard gewerkt en leuke 
knutselwerkjes gemaakt. Het was natuurlijk 1 april, er zijn toen leuke grappen uitgehaald. Ook 
hebben de leerlingen een sponsorloop gelopen, iedereen deed erg fanatiek mee! Verder hebben wij 
op school een gezellige high- tea gehad. De leerlingen hebben in de klassen zelf eigen hapjes 
gemaakt. Aanstaande vrijdag hebben we Koningsspelen en dan is het volgende week Koningsdag. 
Nog één weekje en dan hebben we een weekje welverdiende vakantie.  
 



 
 
 
Groep 5c/6a  
Wat hebben we de afgelopen periode al weer veel gedaan met de klas. 1 april hebben de kinderen 
een toets moeten maken, wat achteraf natuurlijk een grap bleek te zijn. Op 8 april een sponsorloop 
en op donderdag 14 april een high- tea met heerlijke en eigengemaakte hapjes. Tussendoor hebben 
we zelfs nog heel hard aan taal, spelling en lezen gewerkt in de klas. Het is inmiddels voorjaar en 
buiten wordt alles weer kleurig en groen, maar in de klas ook. We hebben zeer creatieve kinderen in 
de klas die hele bijzondere en nieuwe voorjaarsbloemen hebben geknutseld en geverfd. Deze week 
krijgen we nog een verkeersles over de dode hoek bij vrachtwagens en op vrijdag gaan we natuurlijk 
de Koningsspelen vieren. U hoort het wel, we werken hard met veel gezelligheid! 
 

Groep 6b 
Op 8 april hebben we een sponsorloop gehad. Ze hebben flink hun best gedaan en fijn dat er een 
aantal ouders flink hebben staan aan te moedigen. Op 14 april hebben we een high tea gehad. De 
kinderen hebben zelf de hapjes gemaakt, en het was smullen geblazen. Het was een gezellige leuke 
dag. En het volgende staat alweer op het programma nl. Koningsdag. Het wordt vast een gezellige 
dag. Op 27 april zijn we vrij en dan nog twee daagjes en dan hebben we een week vakantie!  

 
Groep 6c 
1 april had ik helaas Corona en moest ik thuisblijven, maar ik wilde de kinderen wel graag even 
plagen. Dus ik heb ze donderdag een filmpje toegestuurd. Hier werd uitgelegd wat er van hun werd 
verwacht. Ik stuurde het digitaal huiswerk op via Parro en deze onzinvragen moesten ze op 1 april 
inleveren via een privébericht via Parro. Wat heb ik genoten van alle berichtjes, het was een leuke 
grap! Enkele dagen voor de Paasdagen hebben we een leuke Paasspeurtocht gedaan. Er waren 
eieren verstopt waarop een letter stond en een plaatje. Als je de letters op de juiste plek invulde dan 
kreeg je een zin te lezen. Er waren ook lekkere chocolade eieren verstopt, daar hebben we heerlijk 
van gesmikkeld. Donderdag hebben we heerlijke hapjes gemaakt. Er waren twee ouders om ons te 
helpen dat ging heel leuk en gezellig! We hebben lekkere puddingbroodjes gemaakt en 
paashaasbroodjes met chocoladehagel, stroopwafeltjes gedipt in chocolade met lekkere sprinkels en 
lekkerw chocolaatjes door de kinderen gemaakt en versierd. 
 

Groep 7a 
De tijd lijkt wel voorbij te vliegen, nog even en het is alweer meivakantie. In de afgelopen weken 
hebben we een aantal leuke dingen kunnen doen. Zo heeft groep 7a zijn eigen flessenactie 
georganiseerd, hier hebben de kinderen ontzettend hard hun best voor gedaan. Uiteindelijk heb  
ik meer dan 350 flessen ingeleverd bij de winkel. Hier hebben we zo'n € 90,- mee opgehaald. 
Daarnaast hebben we als school ook nog een sponsorloop gehouden. Het geld wat we daarmee 
hebben opgehaald is samengevoegd met onze flessenactie. Leuk om op deze manier ons steentje  
bij te dragen.  
Dan was het afgelopen week ook nog eens Pasen. Dit hebben we gevierd met een High Tea.  
Erg gezellig om samen met de klas allerlei hapjes te maken. Deze geweldige samenwerking was  
ook terug te proeven in de heerlijke High Tea. Alles was op!  
Nu staat ons nog een leuke koningsdag te wachten.  
 
Groep 7b 
Op vrijdag 8 april was de sponsorloop. Veel kinderen hadden geld ingezameld, super! Er waren ook 
een paar leerlingen die niks hadden, maar toch lekker fanatiek hebben gerend. Mooi om te zien hoe 
sportief iedereen was! Afgelopen week hebben we genoten van een high tea die door de leerlingen 
zelf is gemaakt. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen. Daarna hebben we heerlijk gegeten 
van alle zelfgemaakte gerechten. En genoten van het prachtige weer tijdens de paasdagen. Deze 
week staat alweer in het teken van de Koningsspelen, waarin we op de dag zelf allemaal spelletjes 
gaan doen.  

 
 
 



Groep 7c 
We hebben de afgelopen periode bijzondere gehad. Een korte opsomming; De Sponsorloop was een 
succes! De High-Tea met Pasen was ook een succes! De ‘Maak je eigen land’ opdrachten 
(aardrijkskunde) zagen er mooi uit. We plakken steeds meer stickers voor Scoor een boek én we zijn 
gestart met de geschiedenislessen over de 2e wereldoorlog. Kortom; we zitten niet stil! 

 
Groep 8a 
De verkeersexamens zijn gedaan en bijna iedereen is volledig geslaagd! Gefeliciteerd. Door ziekte is 
nog niet iedereen aan de beurt geweest voor het praktijk gedeelte. We hebben 8 april een 
sponsorloop gerend voor Warchild en als groep hebben we rond de € 300,00 gelopen. Een ontzettend 
mooi bedrag voor gevluchte kinderen uit Oekraïne. Met Pasen hebben we een high tea gehad, 
waarbij de leerlingen zelf de hapjes hebben gemaakt. In de bruschetta zat iets wat veel knoflook, 
misschien heeft u dit thuis gemerkt. Na een heerlijk lang Paasweekend gaan we weer aan de slag, 
zeker maandag 25 april, dan hebben we de eindtoets. De Route 8 toets is digitaal en iedereen maakt 
op haar/zijn eigen niveau de toets. Ook hebben we extra lessen over de Tweede Wereldoorlog. Hier 
gaan we na de meivakantie een project over draaien.  
 

Groep 8b 
Verkeerexamen theorie en praktijk. Nog niet iedereen heeft alle onderdelen kunnen maken en/doen 
i.v.m. ziekte of afwezigheid. Natuurlijk ook de sponsorloop. We hebben met onze school een mooi 
bedrag bij elkaar gelopen, super. Verder hebben we genoten van een heerlijke Paas high tea, met 
zelf gemaakte hapjes in lopend buffet vorm. Het was gezellig en lekker. 
Natuurlijk zijn de groepen 8 leerkrachten nog steeds bezig met aanmeldingen voor het voortgezet 
onderwijs. We zijn nog niet klaar want voor a.s. maandag 25 april staat de eindtoets Route 8 
ingepland. De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw 
kind meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind.  Met de eindtoets 
kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal 
en rekenen. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in 
beslag. We houden u op de hoogte.  

 
 


