Bald@kijn.nieuwsflits

Informatiebrief van SBO De Baldakijn, jaargang 23, nr. 2, 13 oktober 2022
Beste lezer,
Dit is de eerste bald@kijn.nieuwsflits van het cursusjaar 2022-2023. Elke 4 à 5 weken krijgt u, net als
afgelopen schooljaar, 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
Vrijdag 14 oktober
Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Vrijdag 18 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november

Leerlingen groepen 3 en 4 vrij
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Sint Maarten
Let op! In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de leerlingen van de
groepen 3 en 4 naar school!
Nieuwsbrief
Leerlingen groepen 3 en 4 vrij (wijziging)

De herfstvakantie is van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober. Alle leerlingen
gaan op maandag 24 oktober weer naar school.
Studiedag: op woensdag 9 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een
studiedag voor de teamleden van onze school.

PERSONEEL
Meester Peter is herstellende van zijn ziekzijn. De re-integratie is gestart. Peter komt per week
enkele dagdelen op school om te ervaren wat lukt en wat nog moeilijk gaat. Gelukkig is
Martin Smit een zeer goede stand-in voor Peter. Wordt vervolgd.
Kortgeleden hebben wij afscheid moeten nemen van juf Leonie Takens. Leonie werkte
vooral in de groepen 4 en 5. Leonie heeft een baan aangenomen in Groningen. Voor haar
top maar wij vinden het jammer. Leonie, veel werkplezier in ‘de stad’.
Juf Lotte van groep 5b gaat kort na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof.
Op dit moment zijn we nog druk bezig om te zorgen voor een goede vervanging. Zoals jullie
weten is het dun gezaaid met beschikbaar en bevoegd onderwijspersoneel. We houden
jullie op de hoogte. Lotte, geniet van je verlof!

LEERLINGEN
Op 26 september bereikte ons een zeer verdrietig bericht. De (stief)broers Jarco en Roy,
van Monroe de Roos (leerling van groep 5c/6a) en Ivy, waren betrokken bij een ernstig
auto-ongeluk. Jarco is ten gevolge van het ongeluk overleden en Roy werd opgenomen in
het ziekenhuis. Wat een verschrikkelijk drama en een onmetelijk verdriet. Wij wensen Harrie,
Hennie, Roy, Monroe, Ivy en al jullie dierbaren ontzettend veel kracht om dit verdriet een
plek te geven.
Iets totaal anders met betrekking tot leerlingen: het leerlingenaantal. In de vorige
nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat 226 leerlingen onze school bezoeken. Na de
herfstvakantie worden er in ieder geval nog 3 nieuwe leerlingen geplaatst. Bovendien
staan er nog enkele leerlingen op de nominatie. De school raakt vol. In voorkomende
gevallen zullen wij moeten melden dat nieuwe leerlingen, in principe, geplaatst worden na
de zomervakantie van 2023. Een situatie die volstrekt onwenselijk is maar niet is te
voorkomen. De Baldakijn is de SBO-school met de meeste leerlingen van alle SBO-scholen
in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel (een deel). Een uitzonderlijke situatie.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep A en B
We werken over het thema ‘naar het bos’. Dit sluit aan bij het thema Gi-ga-groen van de
Kinderboekenweek. We zijn natuurlijk ook naar het bos geweest. We werken over het boek
van de Vechtende Eekhoorntjes.

Groep 3a
Gi-ga-groen, dat is het thema van de Kinderboekenweek, in de laagste groepen werden
deze weken een boek voorgelezen door de juffen van groep a t/m 3b/4a, met een
bijbehorende activiteit. Erg gezellig en spannend om steeds een andere groep in de klas te
hebben. Deze week hebben we kern 1 afgerond en zijn we gestart met de letters en
woorden van kern 2. De eerste letter is de letter 'n’. Dagelijks oefen met de leesbladen is
erg belangrijk voor de leesontwikkeling. Met rekenen oefenen wij de 5-structuur en zijn
gestart met het splitsen/verdelen van rekenmateriaal. Afgelopen periode hebben we hard
gewerkt, nu zijn we toe aan een welverdiende vakantie. De klas en de juffen wensen
iedereen een fijne herfstvakantie toe.

Groep 3b/4a
De herfst is begonnen en ook de Kinderboekenweek is vorige week van start gegaan. We
hebben veel (voor)gelezen, ook tijdens het project zijn we voorgelezen door de juffen van
groep A/B en 3A. We kennen inmiddels al 14 letters, we hebben leren splitsen tijdens de
rekenlessen en we kunnen al heel veel letters en woorden schrijven. Naast het lezen,
rekenen en schrijven hebben we ook veel geknutseld, gezongen, samen gespeeld en
meer. Wellicht heeft u onze mooie herfstramen al bewonderd vanaf het plein of de straat.
We blikken terug op een fijne start van het schooljaar samen en we genieten dan ook van
een welverdiende herfstvakantie!

Groep 4b
Bij ons in de klas hebben we onze ramen versierd in het thema Gi-ga-groen. Er zijn hele
bladeren op geverfd. Het ziet er gezellig en knus uit. Ook zijn er in de klas blaadjes die uit
het plafond vallen. En op de ramen zijn uilen aangebracht. Ook heeft de muziekjuf een lied
met ons geoefend. Het lied heet “ Waar komen bomen vandaan”. Het lied wordt flink
gezongen en is bovendien erg leerzaam. Er wordt uitgelegd hoe bomen ontstaan.
We zijn natuurlijk ook flink bezig met lezen en rekenen. Er wordt hard gewerkt door
iedereen. Wij hebben ook 2 stagiaires in groep 4b. Op maandag en dinsdag helpt juf
Melissa mee. Op de woensdag helpt meester Julian mee. Meester Jullian geeft ook les aan
de kinderen. Hij zit op de Alo/Pabo.

Groep 4c
Ook bij ons in de klas is de herfst begonnen. Er staat een prachtige geknutselde boom in de
klas. Inmiddels zijn hier blaadjes aangemaakt en dieren uit het bos zitten er gezellig in en bij.
Ook het thema van de Kinderboekenweek past hier natuurlijk prima bij. Het thema is Gi-gagroen. Hier hebben we een leuk lied over gezongen. Dit heeft de muziekjuf Mariëlle met ze
geoefend. De muziekjuf komt zes keer dit schooljaar bij ons in de klas.
Juf Nina is stagiaire, zij is iedere maandag en dinsdag in groep 4c. Juf Nina zit in het vierde
jaar van de Pabo.

Groep 5a
We zijn lekker bezig in groep 5a. We lezen elke dag, rekenen elke dag en doen veel aan
taal. Daarnaast is er geknutseld en zijn we bezig geweest met het thema van de
Kinderboekenweek Gi ga Groen. De afgelopen twee weken hebben we muziekles gehad
van de muziek-juf. Na de vakantie komt ze nog een keer in onze groep. Dan gaan we ook
beginnen met het maken van de lampions! Nu hebben de leerlingen een fijn weekje
herfstvakantie en we hopen iedereen op maandag 24 oktober weer gezond terug te zien
op school. Fijne vakantie!

Groep 5b
Op dit moment zijn wij bezig met het thema van de Kinderboekenweek:
Gi-ga-groen. Elke maandag- en donderdagmiddag wordt er door de
meesters en juffen in de groepen 4 en 5 een ander boek voorgelezen.
Hierna doen we, aan de hand van het verhaal, een leuke activiteit. Zo
hebben wij al vosjes gevouwen in de klas. Daarnaast zijn wij natuurlijk
ook druk bezig met niveauwerk: lezen en rekenen. Tijdens spelling
hebben wij het vijfwoordendictee net even op een andere manier
gedaan, dan anders. Normaal gesproken schrijven wij de woorden in
een schriftje, maar deze week hadden wij toverpapier. De leerlingen
schreven de woorden met een takje op. Ze waren erg enthousiast en
deden goed mee. Daarnaast zijn we begonnen met het maken van
de lampions, want 11 november komt al snel dichterbij. Maar na deze week gaan wij eerst
genieten van de herfstvakantie. Fijne vakantie!

Groep 5c/6a
We zijn druk bezig in onze groep! We zijn gestart met niveau lezen, niveau rekenen en
trefwoord is ook deze week weer opgestart. Verder zijn we 29 september gestart met ons
project wat samenvalt met de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen. We hebben
op de donderdagmiddagen allerlei activiteiten gedaan in het kader van dit thema. In
onze klas zijn de leerlingen eerst bladeren en takken wezen zoeken en hebben ze er
daarna met klei boomhutten van gebouwd. Dit alles naar aanleiding van het verhaal dat
juf Margreet aan de leerlingen heeft voorgelezen. Op donderdag 13 oktober sluiten wij ons
project af. Na vrijdag gaan we genieten van een welverdiende herfstvakantie en dan zien
we iedereen graag weer op 24 oktober!

Groep 6b
Het is alweer bijna herfstvakantie. Afgelopen week zijn we lekker bezig geweest met het
project Gi-ga-groen. Vorige week zijn we samen met groep 6c op pad geweest om eikels
en kastanjes te zoeken. Deze week hebben we er poppetjes van gemaakt. Ook hebben
we spinnenwebben gemaakt. We hebben nog een proefje gedaan met een draadje en
water. We gaan ook nog appel – en perenflappen maken. Helaas was ik, juf Trijnie, ziek
deze week, maar zoals u ziet hebben de kinderen genoeg leuke dingen met juf Aly
gedaan. Ook is inmiddels bij ons in de groep een stage juf begonnen. Ze heet juf Hannah
en ze loopt stage op de maandag en dinsdag bij ons in de groep. Na de vakantie gaan
we beginnen met het maken van de lampions, want voor dat je het in de gaten hebt is het
alweer Sint-Maarten. Voor nu wensen wij u een fijne herfstvakantie toe!

Groep 6c
Wegens ziekte geen kopij.

Groep 7a
De zomer is voorbij, de bladeren vallen van de bomen. Het wordt kouder, de herfst is
begonnen. Dat betekent dat de herfstvakantie alweer voor de deur staat. Dat is snel
gegaan. In de afgelopen periode hebben we in de groep veel aandacht besteed aan het
elkaar leren kennen, de groepsregels, hoe met elkaar om te gaan en hoe zorgen we voor
een goede groep. Ook is het niveauwerk opgestart, kinderen rekenen, lezen en doen
spelling op hun eigen niveau. Vaak zien we dat met de herfst de kinderen door het weer
ook wat drukker worden (gaat het stormen ofzo?). De periode na de vakantie staat in het
teken van allerlei activiteiten, namelijk: Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Een drukke
periode. Dit brengt vaak ook wat spanning met zich mee. Gelukkig is het wel een erg leuke
periode die voor ons ligt. We hopen op een fijne vakantie, zodat we in de vakantie kunnen
opladen voor een gezellige, maar drukke periode.

Groep 7b
Met de herfstvakantie in het zicht hebben we samen met groep 7c/8a een boswandeling
gemaakt. We hebben bladeren gezocht en verzameld. Ook hebben we perenflapjes
gemaakt en verse appelmoes. De leerlingen waren ook heel erg creatief en hebben met
wasco egeltjes getekend. Dit alles in het kader van de Kinderboekenweek met het thema
Gi-ga-groen. De leerlingen denken ook al na over het maken van de lampionnen voor SintMaarten. Ze mogen kiezen, maar ook zelf ideeën aandragen. Nu wensen wij jullie allemaal
een fijne vakantie!

Groep 7c/8a
Gi-ga-groen, het thema van het project waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen
periode. We hebben een boswandeling gemaakt en zijn op zoek gegaan naar bladeren
van verschillende bomen. Vervolgens hebben we met een zoekplaat gekeken welke
soorten bladeren we allemaal gevonden hebben en er een mooie tekening bij gemaakt.
We hebben sinds kort ook een nieuwe juf in de groep! Juf Nienke komt iedere maandag en
dinsdag bij ons in de klas. Sommige ouders hebben haar al ontmoet tijdens de
startgesprekken, toch wil ze zich nog even voorstellen voor iedereen:
Ik ben juf Nienke en ik ben 8 oktober 20 jaar geworden. Ik zit in het vierde jaar van de Pabo
en doe een specialisatie over het speciaal basisonderwijs. Ik hou zelf van lezen,
mountainbiken en lekker lopen met mijn hond Luna. Ik kijk uit naar de leuke stageperiode in
groep 7 en 8!
Wat staat er op de planning voor de komende periode? Een heleboel
Maar eerst…tijd voor de herfstvakantie!

Groep 8b
De Kinderboekenweek heeft het thema Gi-ga-groen, dat vindt deze juf gi-ga leuk. Met dit
thema kunnen we naar buiten! Daarom hebben we een les over mossen gedaan. Samen
hebben we gezocht op het plein en daarbuiten naar kussentjesmos, gewoon dikkopmos,
groot laddermos, enz. Eindresultaat van de buitenlessen over mos? Een huisdier in de klas:
Spin Tiedo. Ook al vragen wij ons wel af, leeft de spin nog? Want het is erg rustig in het
terrarium. Naast de buitenlessen zijn we in de klas ook het boek ‘Vossenstreken’ aan het
lezen. Prachtig boek over hoe beesten soms de mens uithangen. Het eerste hoofdstuk over
neuspeuteren maakte grote indruk. Naast de Kinderboekenweek volgen we ook het
lesprogramma, de eerste toetsen van Engels zijn afgenomen. De leerlingen vonden dit
spannend, maar het ging goed! Nu op naar een weekje vakantie, waarna de feestdrukte
(zoals lampion maken) kan beginnen. Maandag 7 november hebben wij de NIO gepland,
dan komt juf Marloes in de groep om deze test af te nemen.

Groep 8c
De lessenserie Gi-ga-groen van IVN Natuureducatie sluit aan bij het thema van de
Kinderboekenweek 2022, Gi-ga-groen! De leerlingen van groep 8c hebben zich
bezighouden met mossen. Tijdens de lessen leren de leerlingen dat de groene kleur van
mos uit bladgroenkorrels komt, dat mos zuurstof produceert, dat mos water vast kan
houden, dat er verschillende diertjes leven in het mos en dat de verspreiding van mos
bijdraagt aan een beter leefmilieu. Dus met elkaar naar buiten en mossen zoeken. We
hebben mossen gevonden: kussentjesmos, gewoon dikkopmos, groot laddermos maar ook
een kinderstoeltje, lege flessen en kokosnoten, hoe zo . Alle mossen hebben we in een
leeg aquarium gedaan en jazeker: er zitten allerlei beestjes in. Na deze week volgt een wel
verdiende herfstvakantie. Na de vakantie gaan we weer flink aan de slag met lezen,
rekenen, taal etc. Op donderdag 10 november hebben we voor de leerlingen van groep
8c de NIO ingepland.

