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Beste lezer,
Dit is de negende 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
4 juli
5 juli
6 t/m 8 juli
7 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
13 juli
14 juli
14 juli
14 juli

Rapportbespreking (leerlingen groepen A t/m 7 vrij)
Sportdag
Schoolkamp groepen 8
Rapporten mee
Personeelsdag (alle leerlingen zijn vrij)
Schoolreizen groepen 3 t/m 7
Afscheid juf Grietje (groepen A+B)
Afscheid groepen 8
Kennismaking nieuwe leerlingen voor de groepen A+B
Kennismaking nieuwe leerlingen (gr. 3 t/m 8) + doorschuiven leerlingen nieuwe groepen
Nieuwsbrief
Laatste schooldag

Vrije dagen
Maandag 4 juli zijn de leerlingen van de groepen A t/m 7 vrij in verband met de
rapportbesprekingen. Omdat de leerlingen van de groepen 8 geen rapportbesprekingen
hebben gaan deze groepen wel naar school.
Op 11 juli a.s. zijn alle leerlingen vrij in verband met de personeelsdag van het team van De
Baldakijn.
De laatste schooldag is op donderdag 14 juli, alle leerlingen zijn dus vrijdag 15 juli al vrij.

PERSONEEL
Juf Lotte en meester Peter zijn al een poos(je) uit de running. Gelukkig gaat het wel steeds een
beetje beter met hen. Sterkte en wij hopen dat jullie snel weer het team komen versterken.
Het formatieplan, de personele inzet voor het komende cursusjaar, is bijna rond. Hierbij gaat het om
de vraag welke leerkracht/onderwijsassistent/leraarondersteuner staat wanneer voor welke groep? In
de nieuwsbrief, die 14 juli verschijnt, kunnen jullie hier meer over lezen. Er zullen enkele interne
verschuivingen zijn. Bovendien wordt het team versterkt met twee nieuwe collega’s ‘van buitenaf’: juf
Leonie Takens (nu nog LIOer) en juf Simone Vijfschaft (afkomstig uit het basisonderwijs). Leonie en
Simone, veel (werk)plezier op onze school. Zoals dat gaat; mensen komen en gaan. Juf Grietje gaat
ons, na de zomervakantie, verlaten. Grietje heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vele
jaren heeft Grietje werkt. Zowel in het basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs. Ontzettend
veel dank voor je inzet en wij nemen op dit moment zeker nog geen afscheid. Leerlingen zitten in de
schoolbanken en sommige teamleden ook. Juf Simone Beekhuizen hoopt de opleiding tot
rekencoördinator af te ronden. Juf Harma heeft het diploma voor schoolleider met succes afgerond.
Simone zet em op! Harma van harte gefeliciteerd!
In het onderwijs, maar daar niet alleen, is er een groot tekort aan bevoegd personeel. Helaas zal dat
tekort de komende jaren alleen maar toenemen. Ook wij hebben er mee te maken. Er zijn geen
invalleerkrachten voor handen. Toch willen wij graag dat de leerlingen zoveel mogelijk naar school
gaan. De afgelopen jaren hebben onze onderwijsassistenten regelmatig, op een prima wijze, een
afwezige leerkracht vervangen. Een onderwijsassistent mag bepaalde werkzaamheden wel uitvoeren
en andere niet. Daarvoor moet iemand meer scholing hebben gedaan. Bijvoorbeeld de opleiding tot
leraarondersteuner. Vier van onze collega’s hebben die opleiding afgerond en zullen als zodanig
worden ingezet. Een leraarondersteuner zal in goed overleg met de leerkracht de lessen
voorbereiden. De leerkracht is en blijft eindverantwoordelijk. Eén en ander is besproken en akkoord
bevonden met en door het College van bestuur.

FANCY FAIR 2022: WAT EEN FEEST!

Vrijdag 10 juni jl. was het eindelijk zover: de jaarlijkse fancy fair van SBO De Baldakijn. Het mocht
weer! Nou, dat hebben wij geweten. Het werd een prachtig feest. Een buitenfeest met spelletjes,
suikerspinnen, eten en drinken, verloting, enz. enz. En uiteraard niet te vergeten onze onvolprezen
Baldakijn-burgers. Bijna 400 exemplaren gingen over de toonbank! Geen fancy fair zonder muziek.
Uiteraard was Bert Drenthe er maar er waren ook geweldige optredens van veel van onze leerlingen.
Wat een talenten zitten er toch op school!
En dan de bezoekers… leerlingen, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, familieleden van teamleden,
oud-leerlingen, buurtbewoners en ga zo maar door. Erg gezellig.
Het mooie weer werkte uiteraard ook zeker mee om er een geslaagd evenement van te maken.
Ouderraad, ouders/verzorgers, collega’s, stagiaires; allemaal ontzettend veel dank voor jullie inzet.
Super! Tot het volgende jaar. Bezoek onze website om enkele foto’s te zien en sfeer te proeven.

VERKEERSSITUATIE RONDOM HET SCHOOLGEBOUW
In eerdere nieuwsbrieven zijn jullie geïnformeerd over de activiteiten met betrekking tot de
verbetering van de verkeerssituatie rondom de school. Met name aan de zijde van de
seniorenwoningen is de situatie hoogst onveilig. Om die reden hebben wij vanuit school contact
gezocht met de gemeente, de wijkbeheerder en de wijkagent. Men is op school geweest en heeft de
situatie ter plekke bekeken. Vanuit deze inventarisatie en analyse is een mogelijk scenario bedacht.
Uiteindelijk bleek dat scenario financieel niet uitvoerbaar te zijn. Maar nu? Aan de huidige situatie is
niets veranderd. Er is een vervolgafspraak gemaakt om andere mogelijkheden te onderzoeken. Het
overleg staat gepland voor woensdag 7 september a.s. Zijn jullie even op de hoogte.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep A

We werken over Woeste Willem, de stoere piraat. Maar eigenlijk is hij helemaal
niet stoer want hij kan niet zwemmen. Gelukkig zorgt Frank voor de oplossing.
We vouwen een schatkist, we meten stroken voor de verrekijker en we hebben
ons verkleed als een echte piraat. De kleuters kiezen zelf hun mooiste werkjes
voor in de trotsmap. Dat is soms een hele moeilijke opdracht en daar moet je
lang over nadenken.

Groep B
De afgelopen weken werken we over het boek van Woeste Willem. Een echte zeerover, of toch niet?
Daarbij leren we de letter w, zelfs het schrijven van deze letter gaat al heel goed! We tellen en
splitsen goudstukken, vangen de zeemonsters met de vliegenmepper en spuiten de piraten aan de
waslijn.
De komende weken werken we over de mooiste vis en dan ronden we het schooljaar weer af.
De trotsmappen zijn samen met de kinderen uitgezocht en bijgewerkt en mogen straks een paar
dagen mee naar huis.

Groep 3a

In de groep werken wij over ‘wilde dieren’. We lezen hierover tijdens de leesles of maken
werkstukken over een leeuw, toekan of giraffe. We praten over dieren of kijken een filmpje over
de leefomgeving. Zo leren wij ontzettend veel nieuwe woorden. Met rekenen werken wij nu over
getallen t/m 50, de buren benoemen, sprongen van 10 maken en het opschrijven van de moeilijke
getallen. We leren ook te werken met een kralenketting en een getallenlijn. Stiekem oefenen we
ook tot 100!! Dat maakt ons super trots en enthousiast. De fancy fair was een geslaagd feest, we
hebben genoten van de spelletjes, optredens en de lekkere broodjes hamburgers.
Afgelopen periode werden er ook weer cito toetsen gemaakt, de resultaten wil ik graag met jullie
bespreken tijdens de rapportbespreking op maandag 4 juli. Daarvoor volgt nog een inschrijving
via de parro app. Hopelijk zie ik jullie dan allemaal op school.

Groep 3b
Wij werken net als groep 3a over het thema ‘de dierentuin’. De kinderen hebben al diverse teksten
over dit onderwerp gelezen en mee naar huis genomen. Hopelijk lezen de kinderen deze (of andere
teksten) ook thuis aan u voor! We kennen alle letters en leren steeds moeilijkere en langere woorden
lezen zoals schooltas, ring, bank, eend en krab. Met rekenen oefenen we ook flink door en kunnen
we al tellen t/m 50. We oefenen met maken van sprongen van 2,5,10 en we leren alle splitsingen t/m
10. En wat doen ze allemaal flink hun best! Ook bij ons in de groep zijn de laatste Cito toetsen
inmiddels afgerond en zijn we druk bezig om de rapporten klaar te maken. We hebben een geslaagde
Fancy Fair achter de rug en kijken uit naar sportdag, schoolreis en de andere leuke, gezellige laatste
schooldagen van dit schooljaar!

Groep 4a
We hebben vorige week genoten van een mooie voorstelling “Stop!Licht!” van een
verkeertheatergroep. Dit was echt leuk. Zo werd het principe van een rotonde uitgelegd. Ook was het
fijn dat er zoveel leerlingen aanwezig waren op de Fancy Fair. Dit was weer een mooi feest! In de
klas zijn we nog bezig geweest met de cito-toetsen. De uitkomsten hiervan staan weer in het rapport
die ik hoop 11 juli met jullie te kunnen bespreken. Ik hoop u allen dan weer op school te kunnen
zien. De laatste weken hebben we nog mooie dingen in het vooruitzicht, de sportdag en schoolreisje
en natuurlijk het ‘overgaan’ naar de volgende groep.

Groep 4b
Afgelopen maandag 20 juni hebben we mijn verjaardag gevierd. Het was een gezellige dag! De fancy
fair is ook goed bezocht en was ook supergezellig. We hebben nog meer leuke en sportieve
activiteiten in de planning. We hebben nog een sportdag, een schoolreisje. En zo is het einde van het
schooljaar in zicht. De Cito toetsen zijn gemaakt en de jullie worden binnenkort uitgenodigd voor de
oudergesprekken. Vorige week hebben we ook genoten van een voorstelling die over verkeer ging.
De kinderen weten nu wat een rotonde is en hoe deze werkt.

Groep 5a
Er is weer van alles te melden vanuit groep 5a. Maandag 6 juni hadden we namelijk de sportieve
afsluiting van ‘Scoor een boek’. Onze klas had maar liefst 198 boeken gelezen. Een hele prestatie!
Verder hebben er een aantal leerlingen uit onze groep meegedaan met de optredens tijdens de Fancy
Fair op vrijdag 10 juni. Knap hoor, je moet het maar durven! We kijken trouwens terug op een heel
geslaagde Fancy Fair. De suikerspinnen waren ook een echt succesnummer. Juf Leonie is bijna klaar
met haar LIO-stage. Dat betekent dat ze nu klaar is met lesgeven en dat ze nog een aantal
afrondende werkzaamheden doet voor haar opleiding. Meester Sander neemt vanaf nu de lessen
weer over op de maandag, dinsdag en woensdag. We zijn op dit moment bezig in de groep met de
afronding van de verschillende toetsen voor het rapport. Daarna volgende uiteraard nog de
rapportgesprekken waarvoor u uitgenodigd zult worden. Ik hoop u dan allemaal te spreken over de
vorderingen van uw kind.

Groep 5b
Ook in groep 5b hebben we de afsluiting van ‘Scoor een boek’ gehad. Dit vonden de kinderen heel
erg leuk. We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met de toetsen, dit was heel spannend
maar de kinderen hebben goed hun best gedaan! Tijdens de fancy fair hebben verschillende kinderen
uit onze groep meegedaan met de talentenshow. Dit was een geslaagde avond! Ook zijn we druk
bezig geweest met het maken van een vaderdag cadeau. Het gaat goed met juf Lotte, ze komt ons
regelmatig opzoeken. De komende weken staat in het teken van sportdag, schoolreisje en andere
leuke dingen. We maken er een nog een leuke tijd van!

Groep 5c/6a
Dinsdag 7 juni hebben we de afsluiting van ‘Scoor een boek’ gehad. We hebben dit op een sportieve
manier afgesloten in de gymzaal. Op vrijdag 10 juni was de Fancy Fair. Wat was dit een gezellige
middag/avond. Er was van alles te doen op het schoolplein. De afgelopen twee weken hebben in het
teken gestaan van de toetsen. Alles is nu klaar. Binnenkort volgen dan ook de rapportgesprekken. We
hopen u dan allen op school te zien. De weken vliegen nu echt voorbij, voor je het weet is het
schooljaar alweer om. De leerlingen in onze klas zijn nog altijd graag bezig met strijkkralen.
Hieronder een aantal foto's van wat ze allemaal weten te maken van deze kralen.

Groep 6b
‘Scoor een boek’ is op 7 juni afgerond door middel van leuke spelletjes in de gymzaal. We hebben
veel boeken kunnen lezen. Na drie jaar hadden we ook weer een fancy fair. Het weer was goed, het
was lekker druk, kortom een superleuke en gezellige avond. We zijn deze periode zeer druk met
toetsen. De leerlingen doen goed hun best. Er volgt binnenkort een uitnodiging voor een
rapportbespreking. Ik hoop natuurlijk iedereen te zien. Volgens mij is dit de laatste nieuwsbrief waar
ik iets in kan zetten, dus ik wens iedereen alvast een fijne vakantie!

Groep 6c

Mijn eerste fancy fair en wat was het mooi! Mooi om te zien dat er zoveel ouders en kinderen zijn
komen kijken! Het was een geslaagde middag/avond! Afgelopen weken zijn we weer druk bezig
geweest met het toetsen. Hierbij gaan wij kijken wat we al kunnen en wat we nog moeten leren.
Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan om tot een goed resultaat te komen. De laatste toetsen
worden nog afgenomen en de gegevens worden verwerkt. Maandag 4 juli worden de ouders
uitgenodigd om de resultaten te bespreken en krijgen ze hun rapport mee, maar ik kan zeggen dat ze
heel erg hun best hebben gedaan!
Nog een kleine 3 weken en dan hebben we zomervakantie, maar voordat het zover is, hebben we
eerst nog een aantal leuke dingen op het programma staan. De sportdag op 5 juli en het schoolreisje
op 12 juli naar Hellendoorn! We hebben er allemaal erg veel zin in.

Groep 7a

De Cito-toetsen zitten erop. De meeste leerlingen hebben het afgerond. Dat betekent nu echt de
laatste lootjes tot de vakantie. Je zou het bijna vergeten, maar de leerlingen hebben laatst ook nog
een toets Engels gedaan. Deze was fantastisch gemaakt. Er was geen enkele onvoldoende. Omdat de
kinderen zonder beloning in het vooruitzicht al zo goed hun best hadden gedaan, hebben we het
gevierd met het eten van een broodje hamburger onder het kijken van een leuke film. Binnenkort
zien we elkaar tijdens de rapportgesprekken. Tot dan.

Groep 7b
De laatste weken van het schooljaar gaan weer in. We zijn druk bezig geweest met de Cito-toetsen.
Wat heeft iedereen weer zijn best gedaan! De resultaten zullen worden besproken tijdens de
rapportgesprekken. U heeft inmiddels via de Parro-app een uitnodiging gehad. Er zijn nog een aantal
leerlingen die hun rapport niet hebben ingeleverd op school. Wilt u dit alsnog doen!?

Groep 7c
Ons project ‘Scoor een boek’ hebben we de afgelopen
periode afgesloten. We hebben leuke (beweeg)
activiteiten gedaan in de gymzaal, zoals een
boekenestafette én boekenwerpen. Ook kunnen we
terugkijken op een geslaagde Fancy-Fair. Meester heeft
bijna alle leerlingen uit groep 7c gezien, en wat kunnen
jullie goed boogschieten! Ook zijn we de laatste tijd
creatief bezig geweest met de vaderdag cadeaus,
Kanjertraining én moesten we serieus aan de slag met de
afsluitende Cito-toetsen. Wat staat er dan nog te
gebeuren in de laatste weken? Een sportdag, de
rapportgesprekken en natuurlijk het schoolreisje!

Groep 8a
De resultaten van de eindtoets zijn er, de laatste telefoontjes naar het voorgezet onderwijs vindt
plaats voor warme overdrachten, de dagen worden weer korter. Kortom, het einde van dit schooljaar
en van een basisschoolperiode is in zicht. Deze weken gaan de leerlingen een presentatie maken en
geven over hun school voor het voorgezet onderwijs. We hebben negen groepjes, want er zijn negen
verschillende scholen gekozen. Naast voorbereiding op het voorgezet onderwijs, bereiden we ons ook
voor op schoolkamp! Dit is al bijna. De boekjes zijn mee, lees deze goed door. Wij hebben er zin in!

Groep 8b

We zijn aan het aftellen richting de zomervakantie. Toch zijn we nog druk met lezen, rekenen, taal en
spelling. Verder zijn de voorbereidingen en organisatie voor het schoolkamp, schoolverlatersfeestje en
laatste schooldag groepen 8 in volle gang. We maken er nog een paar leuke en gezellige weken van!

