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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 
Maandag 19 september Ouderinfoavond 

Donderdag 29 september Start Project 

Maandag 3 oktober  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Woensdag 5 oktober  Start Kinderboekenweek 

Donderdag 6 oktober  Infoavond voor ouders over ‘Andere schooltijden’ (19.00 -20.00 u.) 

Donderdag 13 oktober Eind Project 

Donderdag 13 oktober Nieuwsbrief 

Vrijdag 14 oktober  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij 

 

Maandag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met de studiedag voor alle 

teamleden van de school. 

De herfstvakantie is van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober. Alle leerlingen 

gaan op maandag 24 oktober weer naar school. 

 

PERSONEEL 
Er is geboortenieuws te melden: op dinsdag 6 september is Noé Zare geboren. 

Noé is de dochter van juf Nicolet. Noé kon niet langer wachten. Juf Nicolet ging dinsdag  

6 september om ongeveer 16.30 uur met zwangerschapsverlof. Dat verlof, vooraf aan de 

bevalling, heeft erg kort geduurd. Laat in de avond van diezelfde dag is de gezonde 

dochter van Nicolet geboren. Heel veel gezondheid en geluk! Juf Simone vervangt Nicolet. 

Juf Lotte is ook in verwachting. Zij zal nog enkele weken bij ons zijn en kan dan ook gaan 

genieten van haar zwangerschapsverlof. 

Het cursusjaar 2022-2023 is bijna drie weken oud. Er zijn drie nieuwe gezichten te 

verwelkomen in ons team: Simone Vijfschaft, groepsleerkracht in de groepen A, B en af en 

toe in groep 4b en Sandra van der Kraats, onderwijsassistent in enkele groepen. 

Maaike Gelling is de opvolgster voor Ria de Vries voor de schoolschoonmaak. Van harte 

welkom allemaal! 

Juf Grietje is vrijdag 2 september jl. met pensioen gegaan. Wij danken Grietje voor haar 

inzet en betrokkenheid gedurende vele jaren die ze bij ons werkte. Alle goeds gewenst voor 

de toekomst! Zie ook de tekst van Grietje zelf in deze nieuwsbrief.  

Meester Peter, onze conciërge, is nog steeds herstellende maar op dit moment nog niet 

weer op school. 

 

LEERLINGEN 
Kort voor de zomervakantie hebben ruim 30 leerlingen onze school verlaten naar het 

voortgezet onderwijs. Na de zomervakantie is bijna hetzelfde aantal ingestroomd op  

onze school. Op dit moment, het zijn tussenstanden, wordt de school bezocht door  

226 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De leerlingenpopulatie 

verandert zeer regelmatig: leerlingen gaan en leerlingen komen. 

Er zullen na de herfstvakantie ook nog nieuwe leerlingen worden geplaatst. Zo raakt de 

school behoorlijk vol. 

 

 



GEBOUW 
Ons schoolgebouw is bijna 20 jaar oud. Tijd dus om het gebouw aan een forse 

onderhoudsbeurt te onderwerpen. Deze werkzaamheden gaan gepaard met 

energiebesparende investeringen. Hierbij gaat het onder andere om vervanging van  

de screens, het optimaliseren van de gebalanceerde luchtventilatie, plaatsen van een 

warmtepomp, aanbrengen van ledverlichting en het plaatsen van zonnepanelen. Kortom, 

een ingrijpende operatie waardoor het gebouw weer jaren vooruit kan. De planning is op 

dit moment dat de werkzaamheden gereed zullen zijn aan het einde van de 

zomervakantie van 2023. Bovendien krijgt het gebouw in de herfstvakantie een 

schilderbeurt aan de binnenkant. 

 

VOORAANKONDIGING INFO-AVOND ‘ANDERE SCHOOLTIJDEN’ 
Sinds enkele jaren kunnen scholen flexibeler omgaan met de schooltijden. Uitgangspunt is 

wel dat over 8 schooljaren leerlingen minimaal 7.520 uur les krijgen. De leerlingen van onze 

school gaan, behalve de groepen A en B, nu alle dagen van 8.45 uur tot 15.00 uur naar 

school en op de woensdag van 8.45 uur tot 12.15 uur. De leerlingen van groep A en B zijn 

vrij op de woensdag. Veel scholen hebben andere schooltijden. Bijvoorbeeld gaan er 

leerlingen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school (het 5-gelijke-dagen rooster). 

Een dergelijk rooster heeft zo zijn voordelen maar ook nadelen. Dit geldt zowel voor de 

leerlingen, ouders/verzorgers als teamleden. Wij willen onderzoeken of een dergelijk rooster 

voor ons, samen met de Meidoornschool, meer voordelen oplevert dan nadelen. 

Op donderdag 6 oktober willen wij jullie hierover informeren. De informatie wordt gedaan 

door een medewerker van Cedin (onpartijdig). De informatieavond staat gepland van 

19.00 uur tot 20.00 uur. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 

HUISBEZOEKEN EN OUDERCONTACT 
Het is een goed gebruik dat de groepsleerkrachten van de groepen A tot en met 6 jaarlijks  

op huisbezoek gaan. Leerlingen zien en spreken in hun eigen woon- en leefomgeving is erg 

belangrijk. Er ontstaat op die manier een gemeenschappelijk beeld waarover je kunt 

spreken en elkaar kunt verstaan. Een goed contact tussen huis en school is erg belangrijk. 

Dit contact proberen we zo goed mogelijk te onderhouden. De Parro-app is daarbij ook 

van groot belang. Daarnaast kunnen we bellen, zijn er nieuwsbrieven en is er een website. 

 

NIEUWSBRIEF  
De nieuwsbrief wordt uitsluitend via de Parro-app verzonden.  
 

STUDIEDAGEN  
Ook de leerkrachten van De Baldakijn moeten af en toe de schoolbanken weer in om, 

onder andere, op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. 

Daarnaast moeten ze af en toe vergaderen om te kijken waar we als school in de toekomst 

naar toe willen. Deze dagen, waarop de leerkrachten dus worden bijgeschoold, noemen 

we studiedagen. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. We hebben tevens een aantal 

dagen in het jaar dat we met u de rapporten van de leerlingen bespreken. Dan zijn de 

leerlingen ook vrij.   

We kunnen ons voorstellen dat u, als ouder(s)/verzorger(s), vragen heeft over het aantal 

dagen dat de leerlingen vrij zijn, buiten de vakanties om. De leerlingen moeten, vanaf het 

moment dat ze leerplichtig zijn, op de basisschool tot en met groep 8, een bepaald aantal 

uren naar school zijn geweest. Elk schooljaar maken wij een planning waarin dan het 

gemiddeld aantal uren moet worden gemaakt, waarbij dan aan het eind van de 

schoolloopbaan van een leerling dit totaal aantal uren daadwerkelijk is gemaakt. In het 

totaal aantal uren dat een leerling in een jaar moet maken zit ook een aantal, zoals we dat 

noemen, marge-uren. Dat zijn de uren die de school mag gebruiken om de leerlingen vrij te 

geven voor b.v. studiedagen of dagen voor de rapportbesprekingen. De leerlingen gaan 

dan nog steeds voldoende uren naar school. Als we deze dagen niet gebruiken dan 

zouden de leerlingen teveel uren naar school gaan.   

 



 

TOEN KWAM DE DAG… 
Op 12 juli, voor de zomervakantie, nam ik al afscheid van de groepen A en B. Een dag 

waarop de kinderen hebben genoten (en ik ook). Een lachend kindergezicht is genieten! 

En wat een verwennerij: twee gekleurde vogeltjes van glas doen mij denken aan het 

werken in de groepen. De datum 2 september, de datum van mijn pensioen. Een warm 

welkom op het plein met rode loper en versierde bogen. Alle kinderen van de school 

zongen een lied en gaven een gigantisch groot boeket zonnebloemen. Ook werd ik 

verwend in alle groepen. Wat een leuke attenties en alle namen van de leerlingen. 

Alle kinderen, collega’s en ouders wil ik bedanken voor de afgelopen jaren. De Baldakijn 

was voor mij een fijne warme werkplek. Pensioen… het is wennen maar eens mag/moet je 

stoppen, al is er wel een beetje pijn van binnen. Alle goeds voor iedereen en misschien tot 

ziens. Met vriendelijke groet, Grietje Roelfsema. 
 

 

 

  



OUDERINFOAVOND groepen A t/m 6 
Het schooljaar is alweer in volle gang. Dat betekent een nieuwe groep, een nieuwe 

meester of juf en voor een grote groep leerlingen zelfs een nieuwe school. Daar zult u 

ongetwijfeld veel vragen over hebben. Spaar die vragen op en kom naar de 

ouderinfoavond op maandag 19 september. Dan zal er alle gelegenheid zijn om uw 

vragen te stellen.  

Omdat de groepen 7 en 8 al startgesprekken hebben gehad, houden deze groepen geen 

informatieavond. U heeft deze week via de Parro-app een uitnodiging ontvangen. 

 

Maandag 19 september om 19.30 uur: 

Informatieavond in de groep van uw zoon of dochter (geldt voor de groepen A t/m 6). 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Groep A en B  
In onze groepen A en B zijn we begonnen met het thema : Aan tafel. Iedere dag werken 

we over groente , fruit en de producten waarvan het  gemaakt is. We kijken naar  Pats  

Boem Kledder een programma over techniek. Tijdens het rekencircuit oefenen we het 

dekken van de tafel, vullen we glazen met water, tellen we appels en rennen we buiten 

naar de juiste kleuren en hoepels.  

We sluiten dit thema af met een gezonde maaltijd aan tafel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Groep 3a 
De kinderen van groep 3, zijn de laatste twee week druk bezig met elkaar leren kennen 

doormiddel van verschillende activiteiten. Samen beleven we plezier aan de 

kanjerspelletjes. Aan de hand van de spelletjes bespreken wij regels en hoe je met elkaar 

om gaat. De eerste dag na de vakantie zijn wij gestart met het leren lezen, kern start is 

inmiddels afgerond, wij kennen al de letters i,k,m en s. Ook met rekenen worden er veel 

spelletjes gespeeld. We tellen tot 20, benoemen de buurgetallen tot 20 en we plaatsen  

de getallen op de getallenlijn. Allemaal al erg knap!! Ook Juf Marlies, de ergotherapeut,  

is in onze klas gestart met de kleurlessen, Elke dinsdag komt ze ons klas begeleiden voor de 

schrijfmotoriek. Ze helpt ons met de zithouding, penvatting en alles wat bij de fijne motoriek 

komt kijken. De muziekjuf Marielle is ook al twee keer geweest om samen te zingen over ‘de 

flamingo’. We klappen ritmes en hebben de djembés ook al gebruikt.  

A.s maandag om 19.30 willen wij jullie graag meer vertellen over het werken en leren in 

groep 3a. Zien wij jullie dan? Tot dan. 

 

  



Groep 3b/4a 
We hebben een hele nieuwe klas dit schooljaar; leerlingen van een andere school, 

leerlingen uit groep A/B en uit groep 3 zitten nu samen in groep 3b/4a. We zijn gestart met  

4 jongens en 8 meisjes. Juf Elise geeft op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag les, juf 

Johanna werkt op donderdag in groep 3b/4a. De afgelopen weken hebben we elkaar 

beter leren kennen door verschillende kennismakingsspellen van de Kanjertraining. We 

hebben samen afspraken gemaakt en we hebben besproken hoe we er samen een fijn 

schooljaar van kunnen maken. We zijn gestart of hebben het leren lezen voortgezet, de 

eerste letters zijn geleerd en we oefenen al flink met het lezen van korte woordjes. Ook met 

rekenen hebben we niet stil gezeten! We kennen inmiddels de getallen t/m 20, oefenen 

met het tellen in sprongen van 2 en kunnen getallen t/m 10 flitsen op onze vingers. 

Daarnaast is er al flink gespeeld, geschreven, geknutseld en gezongen. Wilt u meer weten 

over wat we allemaal doen in groep 3/4? Hierover vertellen wij u graag meer tijdens onze 

informatieavond van a.s. maandag. Hopelijk zien we u dan!  

 

Groep 4b 
Een nieuwe groep en een andere juf. Dat is voor een heleboel toch even wennen. We 

hebben 12 leerlingen in de groep. 9 jongens en 3 meisjes. We hebben 4 nieuwe leerlingen. 

De eerste weken staan in het teken om elkaar te leren kennen. We spelen en werken 

samen. Soms is dat wel eens lastig, maar we praten het altijd met elkaar uit. Ik werk tot aan 

de kerstvakantie elke dag. Dus vijf dagen in de week. We hebben ook hulp in de klas van 

juf Johanna (maandag en dinsdag) en juf Leonie (donderdag en vrijdag). Juf Simone helpt 

op de woensdag mee. Na de kerstvakantie staat juf Simone een aantal woensdagen voor 

de groep. Op de woensdag is ook meester Julian op school. Hij loopt stage om meester te 

worden. We zijn natuurlijk ook weer druk bezig om te leren rekenen, lezen, schrijven en nog 

veel meer. We gaan er een superleuk schooljaar van maken! 

 
Groep 4c 
In groep 4c zijn we gestart met 13 kinderen. 11 jongens en 2 meisjes. De kinderen kenden 

elkaar omdat ze of van groep 3a komen of van groep 3b. We hebben de eerste weken 

kennismakingsspelletjes gespeeld en we zijn gestart met de Kanjertraining. Hier horen ook 

regels voor in de groep bij zoals: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken 

samen, we hebben plezier en we doen mee. Dit gaat meestal goed, maar soms mislukt  

het en dan bespreken we dit weer samen. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werk 

ik (Ria Hoffard) in groep 4c. Iedere woensdag werkt meester Menno in groep 4c. 

De meeste kinderen hebben ook hun gymkleding weer meegenomen naar school. Super! 

We gymmen op dinsdagmiddag en woensdag. De gymkleren blijven op school. We gaan 

er een leuk schooljaar van maken!  
 

Groep 5a 
We hebben in groep 5a een goede start gemaakt na de zomervakantie. De groep bestaat 

uit 10 jongens en 5 meisjes. Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is meester 

Sander de groepsleerkracht en op donderdag meester Menno. Meester Sander doet dan 

ICT-werkzaamheden voor de school. Juf Anita ondersteunt in onze groep bij de diverse 

werkzaamheden. De eerste weken stonden veel in het teken van kennismaken. In dit kader 

hebben we bijna elke ochtend meerdere zogenaamde "schatkistspreekbeurten" 

gehouden. De leerlingen mochten dan 5 dingen van huis meenemen die belangrijk voor ze 

zijn en waar ze vervolgens over gingen vertellen. Dinsdag 6 september zijn we bij onze 

gymjuf Rianne op bezoek geweest bij de Blauwe Bessenboerderij. De leerlingen mochten 

hier naar hartenlust blauwe bessen plukken en meenemen naar huis. Hopelijk zijn er lekkere 

dingen van gemaakt. Bedankt aan alle ouders die meegereden hebben! We hebben nu 

de draad opgepakt met het niveauwerk 's morgens. Hier komt al de nodige routine in. We 

gymmen op de dinsdag en woensdag. Dan graag gymkleding en gymschoenen 

meegeven. 

 



Groep 5b 
We zijn gestart met het nieuwe schooljaar. Er zitten 13 kinderen in de klas, 4 meiden en 9 

jongens. Verder zitten er drie nieuwe leerlingen in de groep. De eerste weken hebben wij 

veel aandacht besteed aan het kennismaken. We hebben allerlei kennismakingsspelletjes 

gedaan. Daarnaast hebben wij mooie verjaardagskalenders gemaakt en andere 

knutselwerkjes, zodat de klas er gezellig uitziet. Ook zijn wij naar de Blauwe Bessen Boerderij 

geweest. Dit is de boerderij van de gym juf, juf Rianne. Dit was erg leuk! We hebben veel 

blauwe bessen geplukt. Sinds deze week zijn wij begonnen met niveau rekenen en niveau 

lezen. Op dinsdag en donderdag hebben wij gym, dus de leerlingen moeten er dan om 

denken dat ze hun gymkleding en gymschoenen meenemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5c/6a 
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar hebben we gehad en we beginnen met 

de derde week.  Wat gaan de weken vlug! De eerste weken staan in het teken van 

wennen, kennismaken en groepsvorming. We hebben allerlei activiteiten gedaan die 

daarbij passen. Spelletjes, maar ook het geven van een korte ‘spreekbeurt’ over onszelf. 

“De Schatkist". Elke leerling mag dan 5 dingen meenemen van huis om hierover te 

vertellen. Verder zijn we in de tweede week naar de Blauwe Bessenboerderij van juf Rianne 

geweest. Hier mochten we zelf blauwe bessen plukken en eten 😀. Ook mochten we 

achter de boerderij van juf Rianne spelen op de trampoline en het speeltoestel. 
 

Groep 6b 
Onze groep heeft een prima start gemaakt dit schooljaar. We hebben een leuke mix van 

jongens en meisjes, 8 meisjes en 8 jongens. We zijn bezig met de gouden weken, waarin we 

veel aan groepsvorming doen. Zo hebben alle kinderen al een spreekbeurt gehouden over 

zichzelf.  Dit heet 'schatkist’. Ze mochten dan 5 dingen van zichzelf meenemen om daar iets 

over te vertellen.  Zodoende zien ze dat anderen ook wel dezelfde dingen leuk kunnen 

vinden. Ook hebben we een aantal kennismakingsspelletjes gedaan. Deze week zijn we 

begonnen met het niveauwerk. De kinderen krijgen dan op hun eigen niveau rekenen en 

lezen. Straks komt daar ook spelling bij. Dit kan dus betekenen dat ze bij een andere 

meester of juf les krijgen. We hebben nog een verjaardagskalender gemaakt en mooie 

vogeltjes voor op het raam.  

 

Groep 6c 
We zijn het jaar alweer lekker begonnen en wat een leuke groep hebben we! Voor het 

eerst op het plein blijven i.p.v. direct naar binnen en ons lokaal is ook nog boven! De 

kinderen doen het heel erg goed, ze staan netjes in de rij en lopen rustig naar boven. Ik 

ben echt trots op ze! Deze week zijn we begonnen met niveau rekenen en lezen, de 

kinderen gaan dan naar de groep die werken op hun eigen niveau. Wat mooi om te zien 

dat ze dit al heel snel en goed oppakken! Volgende week beginnen we ook met niveau 

spelling. De aankomende tijd hebben we schoolfruit op de dinsdag, woensdag en de 

donderdag. Wat fijn dat we dan krijgen aangeleverd, de kinderen vinden het erg lekker en 

tot nu toe is het ieder week op! Denkt u eraan als uw kind het fruit niet lust, dat hij of zij dan 

iets anders meeneemt, want om goed te werken is een gevulde maag belangrijk. 

De gymlessen zijn op de maandag en de donderdag, de kinderen moeten dan hun 

gymkleding meenemen.  



Groep 7a 
Het nieuwe schooljaar is van start. De dagen vliegen alweer voorbij. In de afgelopen 

dagen hebben we veel spelletjes gedaan om elkaar weer wat te leren kennen. Ook 

hebben we alvast laten zien wat we allemaal kunnen op het gebied van rekenen, spelling, 

lezen en taal. Samen zijn we bezig geweest met het maken van een verjaardagskalender 

en ook hebben we naar aanleiding van het geschiedenisthema ‘Jagers en boeren’ zelf 

potjes van klei gemaakt. Dit was een groot succes. Wat zijn ze creatief! Ook hebben we 

samen een lied geoefend met de gitaar erbij! De kinderen hebben na 2 goede weken nu 

zelf de keuze gekregen naast wie ze willen zitten. Dat betekent dat het gezellig is, maar er 

moet uiteraard ook hard gewerkt kunnen worden. Samen hopen we dat we dat met elkaar 

kunnen bereiken.  

 

Groep 7b 
De eerste 3 weken zitten er alweer bijna op. Juf Nicolet was de eerste 10 dagen nog op 

school voordat ze met zwangerschapsverlof ging. En toen kwam er ineens groot nieuws:  

Juf Nicolet is al bevallen en heeft een prachtige dochter gekregen! Noé is haar naam.  

Dat hadden we nog helemaal niet verwacht, maar we vonden het allemaal heel erg leuk 

nieuws! De leerlingen hebben ook bijna allemaal hun "schatkist" verhaal verteld aan elkaar. 

Altijd even spannend om voor de klas dingen aan elkaar te laten zien en vertellen, maar 

we hebben superleuke dingen gehoord en gezien. Van alles over Minecraft, judo, vissen, 

scouting, huisdieren tot voetbal en paardrijden. Daan had zelfs zijn hond van 12 weken 

meegenomen in de klas. Er moeten nog een paar leerlingen, maar ook daar zou zo maar 

nog eens een dierlijke verrassing bij kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7c/8a 
Het begin van het schooljaar zit erop. We hebben in onze groep de afgelopen weken hard 

gewerkt aan de groepsvorming en het kennismaken met elkaar. De persoonlijke 

spreekbeurtjes (schatkisten) van de leerlingen hielpen daar goed bij. Zo weten we nu 

bijvoorbeeld welke hobby’s iedereen heeft. Daarnaast hebben we de afgelopen weken 

de klas verder ingericht en zijn we gestart met de ‘normale’ schoolvakken. Ook de 

ouders/verzorgers hebben kennisgemaakt met de nieuwe leerkracht van hun zoon/dochter 

tijdens de startgesprekken. Waarin er naast het laatste jaar op De Baldakijn, ook gesproken 

is over het vervolgonderwijs van de leerlingen.  

 

 

 

 

  



Groep 8b 
Het schooljaar is weer begonnen en dat is best spannend, want het laatste jaar op de 

Baldakijn. Waar gaan we hierna naar toe? Daarom hebben we allemaal startgesprekken 

gehad. Deze zijn goed verlopen en fijn om met elkaar kennis te maken. In de groep zijn we 

begonnen met de groepsregels te maken. We hebben samen onder andere afgesproken: 

we mogen boos zijn, we willen het gezellig hebben, we vertrouwen elkaar en respecteren 

elkaar zoals we zijn, we werken rustig, we gaan zuinig met elkaars spullen om. Naast onze 

afspraken hebben de leerling interessante lessen over de planeten. Het eerste planetarium 

(zonnestelsel) is af en hangt prachtig in de klas.  

 

Groep 8c 
Het schooljaar 2022-2023 is begonnen voor de leerlingen van groep 8c. De eerste weken 

zijn we druk bezig geweest met kennismaken, groepsvorming, regels en afspraken maken 

etc. Afgelopen maandag waren de startgesprekken ingepland. Tijdens de gesprekken de 

procedure besproken richting het vervolgonderwijs. Ook met ouders/verzorgers en 

zoon/dochter besproken waar we de komende periode met elkaar aan gaan werken. 

Deze week zijn we ook begonnen met de eerste niveaulessen voor lezen en rekenen. 

Volgende week gaan we ook starten met de niveaulessen spelling en natuurlijk weer met 

techniek en crea. Dus genoeg te doen en flink aan het werk met elkaar. 

 

 

 


