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Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 22, nr. 6, 24 maart 2022
Beste lezer,
Dit is de zesde 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
29 maart
30 maart
8 april
11 april
15 april
18 april
21 april
22 april
25 april

Open dag (groepen A + B) van 09.00 uur – 10.30 uur
Open dag (groepen 3 t/m 8) van 09.00 uur – 10.30 uur
Groepen 3 en 4 vrij
Groepen 8 praktijkexamen fiets
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Nieuwsbrief
Koningsspelen
Groepen 8 eindtoets Route 8

Goede Vrijdag: de leerlingen zijn op vrijdag 15 april vrij.
Tweede Paasdag: de leerlingen zijn ook vrij op maandag 18 april.

OPEN DAG
Op woensdag 30 maart a.s. is er een ‘Open dag’ op alle scholen van Scholengroep Perspectief. Ook
onze school doet daar aan mee. Omdat onze leerlingen van de groepen A en B op woensdag vrij zijn
zullen zij de ‘Open dag’ houden op dinsdag 29 maart. De groepen 3 t/m 8 zetten hun deuren open op
woensdag 30 maart. Op beide dagen zijn belangstellenden welkom in onze school van 9.00 uur tot
10.30 uur. Wel willen we u dringend verzoeken om geen kleine kinderen mee te nemen naar school.

PERSONEEL

In eerdere nieuwsbrieven meldden wij dat enkele collega’s langdurig afwezig zijn: juf Ria de V.,
juf Simone, meester Peter en meester Henk L. De vier collega’s zijn stuk voor stuk aan de beterende
hand maar nog niet (volledig) inzetbaar. Juf Simone en meester Henk L. zijn af en toe op school om
enige werkzaamheden te verrichten. Dat is voor juf Ria de V. en meester Peter helaas nog niet
mogelijk. Alle vier beterschap, geduld en sterkte toegewenst bij het herstelproces.

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM HET SCHOOLGEBOUW
De verkeersveiligheid rondom ons schoolgebouw is en blijf een problematische situatie. Wij hebben,
samen met de politie, aandacht gevraagd voor het rij- en parkeergedrag van enkele
ouders/verzorgers. De wijkagent heeft aangegeven dat er proces-verbaal zal worden opgemaakt
wanneer er op het gras wordt geparkeerd. De vervolgstap is om te bezien in hoeverre de
daadwerkelijke situatie kan worden aangepakt. Dus, de verkeerssituatie als zodanig: een doorsteek
maken, een lus in de weg,…? Hierover zijn gesprekken gaande met politie, wijkbeheer, gemeente en
school. Het heeft meer dan onze aandacht. Uiteraard houden we jullie op de hoogte wanneer er
concrete zaken te melden zijn. Eén en ander is ook besproken in de medezeggenschapsraad.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep A
Het thema van deze periode is : Trek je kleren aan. We hebben een klerenkast en een overhemd
gevouwen. We meten de maat met stroken. Ook genieten we iedere dag van de prentenboeken ‘Octo
Onderbroek’ en ‘Kasper de Kleermaker’. We spelen in de hoeken over dit thema samen met de
kleuters van groep B. Al deze activiteiten zijn op de Parro app te zien. We hebben de letter O geleerd.
Iedere dag maken we foto's van kleren met een O. De kastdeur raakt al aardig vol.

Groep B

Net als in groep A werken we over kleding. Elke dag werken we over dit thema en spelen we over dit
thema. Daarnaast hebben we de O van ‘Octo onderbroek’ geleerd en hebben we met behulp van de
lettertas allerlei spullen meegenomen naar de letterflat. De O kennen we nu heel goed en daarom
gaan we nu aan de slag met weer een andere letter! Super knap, groep B!

Groep 3a

De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt over de fiets en verkeersregels wanneer je op de
fiets zit. Helaas, is de fietswerkplaats in de klas alweer opgeruimd, waarin alle kinderen heeft
meegeholpen om een oud fietsje uit elkaar te draaien. De hoek heeft plaatsgemaakt voor ‘het
Tuincentrum.’ Omdat de Lente officieel is begonnen, zijn wij gestart met het nieuwe thema: Groei en
Bloei. We hebben een Narcis bekeken, bloembollen opgesneden en boontjes gepoot. Dit om zo te
ontdekken wat een zaadje nodig heeft om tot groeien te komen.
En de fotograaf is langs geweest, wat een prachtige portretten zijn het geworden, zeker het bestellen
waard. Ook is er nog gebakken in de klas, overheerlijke pannenkoeken!

Groep 3b
We hebben het de afgelopen tijd over ‘het verkeer’ gehad. Wat voor soort verkeersborden zijn er
en hoe moet je fietsen in het verkeer. Hoe ziet een fiets eruit en wat moet er op een fiets zitten om
veilig in het verkeer te kunnen deel nemen. We hebben zelfs een gastles gehad. Toen was het
schoolplein een verkeersplein. De kinderen hebben hiervan genoten.
Daarnaast werken we nu over het thema groei en bloei. Alles over wat je ziet in de natuur en wat er
gebeurt met de bomen en de planten. We hebben ook zaadjes in de klas gepoot en nu dus maar
afwachten of hier iets uit komt. Verder doet iedereen goed zijn best met lezen. Ze zijn allemaal een
leeskern verder. Met rekenen leren we erbij en eraf sommen te maken. De kinderen zijn super trots.

Groep 4a

De lente is begonnen! Een fijne periode waarin de kinderen weer heerlijk kunnen
genieten van het buitenspelen. Ook in de klas zijn we bezig met de lente.
We hebben mooie bloemen geknutseld voor op de ramen. Ondertussen
is er ook nog een beetje aandacht besteed aan de oorlog in de Oekraïne.
We hopen dat ze daar gauw weer vrede gaan maken en daarom hebben
we vredesduiven geknutseld. We zijn nu bezig met het maken van een
paasmandje, want natuurlijk is het al gauw weer Pasen. Dan gaan
we samen een heerlijke High Tea organiseren in de groepen.
De leerlingen maken dan zelf de hapjes klaar, zodat ze een
heerlijk buffet creëren. De leerlingen zijn ook weer gestart in
niveaugroepen. Een aantal van onze leerlingen krijgen dan
ook les in een andere groep.

Groep 4b
Bij ons in groep 4b is Lorenzo gestart. Welkom bij ons in groep 4b! Er zitten nu 16 leerlingen in onze
groep. De fotograaf is geweest en jullie hebben de kaartjes met de codes ontvangen. Er zijn hele
mooie foto's van de leerlingen gemaakt.
Juf Nikita stopt met haar stage. Ze was op maandag en dinsdag bij ons in de groep. Ze gaat verder in
de kinderopvang. Nikita veel plezier en succes.
Willen jullie de kinderen het rapport weer mee naar school geven? Ik heb ze nog niet allemaal terug.
Met rekenen zijn we de sommen tot 10 aan het automatiseren. Dit is ook goed thuis te oefenen.
Bijvoorbeeld 2+2=….3+1=… De kinderen proberen dan zo snel mogelijk het goede antwoord te
geven.
Met het knutselen zijn er fleurige tulpen op het raam gemaakt. En we hebben er ook nog eens
prachtig weer bij. Hier genieten we in de pauzes volop van tijdens het buiten spelen.

Groep 5a

In groep 5a is het nu echt lente. We hebben leuke voorjaarsbloemen op de ramen gemaakt om in de
voorjaarssfeer te komen. De aftrap van ‘Scoor een boek’ is geweest vorige week. Met dit
leesstimuleringsproject van de bibliotheek kan uw kind elke keer dat het een boek heeft gelezen, een
sticker in de vorm van een voetbal op de klassikale poster plakken en op dit manier een boek
‘scoren’. De leerlingen van onze groep zijn weer gaan werken in niveaugroepen. Zo kan het dus zijn
dat uw zoon/dochter in een andere groep gaat lezen en weer in een andere groep gaat rekenen.

Groep 5b
De lente is begonnen! Bij ons in de klas zijn wij al druk bezig geweest met knutselen van bloemen, zo
krijgen wij de lente ook in de klas! Sinds vorige week is het niveauwerk ook weer begonnen, de
leerlingen gaan tijdens de reken- en leeslessen naar hun niveaugroep.
Een paar weken geleden is de aftrap van ‘Scoor een boek’ geweest. Het is de bedoeling dat de
leerlingen zoveel mogelijk boeken gaan lezen. Als ze het boek uit hebben, dan mag er een sticker op
de poster geplakt worden. We hopen dat de leerlingen flink gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk
boeken te gaan lezen! Over een paar weken komen ze weer langs om de tussenstand te bekijken,
spannend!

Groep 5c/6a
De afgelopen periode is er ook weer het nodige gebeurd in de groep. Zo zijn we maandag 7 maart op
de foto gekomen door de schoolfotograaf. We zijn benieuwd naar het resultaat.
Sinds vorige week zijn we weer begonnen met niveauwerk buiten de groep.
Ook hebben we twee weken geleden bezoek gehad van Maaike uit de bibliotheek. Ze kwam voor de
aftrap van ‘Scoor een boek’. Dit is een programma voor het stimuleren van lezen. We gaan in de klas
zoveel mogelijk boeken lezen met elkaar en mogen hiervoor stickers plakken. Halverwege komt
Maaike kijken hoe de tussenstand is.
Verder zijn we de klas aan het inrichten in de sfeer van lente/Pasen. Zo hebben de leerlingen alweer
het een en ander gemaakt. Zie foto's onder dit bericht. Ook hebben we een paastak in de klas die we
samen gaan versieren.

Groep 6b
Het is buiten heerlijk weer, de zon schijnt. Het kan niet mooier nu de lente is begonnen. Wij zijn deze
week weer begonnen met crealessen: figuurzagen, drama, borduren, etc. De technieklessen zijn ook
weer begonnen hier worden proefjes gedaan, een 3d-bril gemaakt, met kinetische energie.
Binnenkort gaan we aan de slag met de Tweede Wereldoorlog. Hiermee gaan we ook met Onderwijs
Actief aan de slag. We zijn bezig met ‘Scoor een boek’. Dat betekent dat we als groep veel lezen en
proberen om zoveel mogelijk stickers te scoren. Dit is in samenwerking met de bibliotheek. Wist u dat
kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? En dat er veel leuke activiteiten in de bieb zijn?

Groep 6c
Na de rapporten en het bespreken hiervan zijn we weer hard aan het werk gegaan. De lente is
begonnen en we genieten van het mooie weer. Het is weer fijn om buiten te spelen. Soms doen we
zelfs een lesje buiten, dat vinden we fijn om te doen! Vrijdag 18 maart was het nationale
pannenkoekendag en dat hebben we gevierd. Alle kinderen hebben hun eigen pannenkoek gebakken
en deze hebben we lekker opgegeten. Het smaakte erg goed en dat kwam vooral doordat een aantal
leerlingen heel goed weten hoe je pannenkoekbeslag moet maken. De crea en technieklessen zijn
ook weer begonnen, dat betekent dat we weer in andere groepen aan het werk gaan. Er worden
leuke dingen gemaakt! Fijn dat de leerlingen zo betrokken zijn bij de opdrachten.

Groep 7a
Wat schijnt de zon de laatste tijd toch heerlijk, het is echt te merken dat de lente is begonnen.
Vanwege het mooie weer, hebben we laatst met groep 7a een wandeling gemaakt langs de manege
en achter de Noorderpoort langs. Achter het Noorderpoort zit een heel mooie atletiekbaan waar de
kinderen zich heerlijk hebben uitgeleefd met hardlopen en wedstrijdjes houden. Daarnaast hebben
we natuurlijk laatst ook de schoolfoto's gemaakt. Door het mooie weer konden we de groepsfoto ook
buiten doen. Deze foto is erg mooi geworden.
Daarnaast zijn we afgelopen periode gestart met 'Scoor een boek’. Dit wordt georganiseerd door de
bibliotheek in Stadskanaal. Van de bieb hebben we een aantal leuke boeken gekregen. Elke keer als
er een boek uit is, mogen we een balsticker plakken in het doel. We willen zoveel mogelijk boeken
scoren! Als 'Scoor een boek’ afgelopen is, wordt er een leuke, sportieve activiteit georganiseerd. Ik
ben zeer benieuwd wat dat wordt!

Groep 7b
In de bovenbouw zijn we inmiddels weer gestart met de crea- en technieklessen in de verschillende
groepen. Elke leerkracht is met een ander onderdeel bezig. Zo kunnen de leerling figuurzagen,
verven, een maquette bouwen enzovoort. Ter afsluiting van onze eigen natuur/techniek les, waarbij
we het in blok 2 hebben gehad over energie, elektriciteit, magnetisme en statische elektriciteit,
hebben we allerlei proefjes gedaan met een ballon. Zo moesten we kijken of de ballon bleef hangen
aan het plafond en hebben we gekeken of we de waterstraal naar ons toe konden trekken. Als je
namelijk een ballon over een trui wrijft, wordt de ballon een soort van elektrisch, net als een batterij.
Het water uit de kraan voelt dat en daarom wil het water naar de ballon toe. Probeert u thuis zelf
maar eens.

Groep 7c
De afgelopen periode zijn we opnieuw gestart met de crea en technieklessen. De kinderen zullen de
komende periode dus verschillende dingen gaan doen zoals figuurzagen, proefjes, drama en
borduren. De crea lessen in onze eigen klas hebben we afgesloten met mooie tekeningen, de
leerlingen hebben een zwevende kubus, een giraffe of een 3D gat getekend. Ook zijn we, in
samenwerking met de bibliotheek, begonnen met het project ‘Scoor een boek’. Als ik verder terugkijk
naar de afgelopen periode springen ook de lessen van de Kanjertraining eruit. We hebben onder
andere de “trust-fall”-oefening gedaan waarbij de kinderen moesten vertrouwen op hun klasgenoten,
best spannend! Ook het bezoek van de schoolfotograaf was spannend, de foto’s zijn heel leuk
geworden!

Groep 8a
Afgelopen weken zijn we samen druk bezig geweest met de aanmeldingen voor het voortgezet
onderwijs. Dit is een behoorlijke klus om iedereen op een passende plek te krijgen. Spannend voor de
leerlingen, wat wordt hun vervolgschool. Het meeste is nu bekend of geregeld. Vanwege het
vervolgonderwijs zijn we samen gaan kijken op het Praktijkonderwijs in Stadskanaal. Hier hebben we
gezamenlijk drie lessen gevolgd: hout, koken en mentoruur. De leerlingen kwamen enthousiast terug
en het was een mooie middag. Op dit moment zijn we de verkeersexamens aan het voorbereiden. Op
maandag 28 maart hebben de leerlingen een stuk theorie. Maandag 11 april praktijk, de leerlingen
moeten dan hun fiets op school hebben. Hierover krijgt u nog informatie.

Groep 8b

Zoals u weet zijn we de afgelopen periode druk geweest met de aanmeldingen voor het voortgezet
onderwijs. Een hele klus en spannend voor onze leerlingen. Vorige week donderdagmiddag hebben
de groepen 8 leerlingen een meeloopmiddag gehad bij het UBBO Praktijkonderwijs in Stadskanaal. Ze
hebben daar een reguliere les gehad en ze zijn praktisch bezig geweest met koken en timmeren. Het
was een geslaagde middag. Verder zijn we druk bezig met het oefenen voor het Nationaal VVN
Verkeersexamen. Maandag 28 maart gaan we het theoretisch verkeersexamen maken en op
maandag 11 april gaan de leerlingen meedoen met het praktisch verkeersexamen. Voor het praktisch
verkeersexamen moeten de leerlingen hun fiets mee naar school. We houden u op de hoogte.

