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Beste lezer, 
 

Dit is de zesde 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 24 februari  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij 

Maandag 27 februari  Begin voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart  Oudergesprekken gr. 8a, 8b en 8c (leerlingen 8a, 8b en 8c zijn vrij) 

Vrijdag 10 maart  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij 

Maandag 13 maart  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Donderdag 16 maart  Start Project onderbouw 

 

Voorjaarsvakantie: De voorjaarsvakantie begint op maandag 27 februari.  

                                  De leerlingen gaan op maandag 6 maart weer naar school. 

Oudergesprekken gr. 8: Op maandag 6 maart zijn de leerlingen van  

                                          groep 8 vrij. Er zijn dan oudergesprekken m.b.t. advies                 

                                          Voortgezet onderwijs/rapporten. 

Studiedag: Op maandag 13 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag  

                    van alle teamleden. 
 

PERSONEEL 

In de vorige nieuwsbrief moesten wij helaas melden dat juf José een poos uit de running is 

ten gevolge van een herseninfarct. Het herstelproces verloopt heel langzaam. Het zal nog 

wel enige tijd duren voor José weer terug is op school. Wij wensen José ontzettend veel 

sterkte in deze moeilijke periode. Juf Johanna neemt de werkzaamheden van José tijdelijk 

over. Super en dank, Johanna!  

Meester Peter is gelukkig weer veel op school. Peter is van ver gekomen maar, door zijn 

sterke wil, is het herstel goed verlopen. Het ziet er naar uit dat Peter binnen afzienbare tijd 

weer volledig hersteld zal zijn. Klasse! 

Juf Nicolet zal na de geboorte van haar dochter en haar verlof, na de voorjaarsvakantie 

weer starten. Nicolet verricht op de maandag en dinsdag werkzaamheden in de 

bovenbouw als intern begeleider. Op de donderdag staat Nicolet voor groep 7b. Juf 

Simone staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Meester David neemt 

de vrijdag voor zijn rekening. Fijn dat je weer terug bent, Nicolet! 

Juf Nadja mocht vorige week deelnemen aan het programma ‘Klouk’ van RTV Noord.  

Dit vond ze heel erg leuk om te doen. Ze heeft dit natuurlijk geprobeerd in haar beste 

Grunnings. Haar aflevering wordt uitgezonden op vrijdag 3 maart om 18.25 uur. Dit is na 

Noord Vandaag. Wij gaan zeker kijken. U toch ook? 

Iemand die niet weer terug is maar is weggegaan, is juf Harma (Hulzebos). Op vrijdag 27 

januari jl. hebben we afscheid genomen van Harma. Ze heeft deze dag als ‘onvergetelijk’ 

ervaren. Dat was nou precies onze bedoeling. Na ruim 27 jaar gewerkt te hebben voor en 

in onze school, heb je een dergelijk afscheid meer dan verdiend. Harma veel (werk) plezier 

als directeur van obs De Wiekslag te Blijham. 

 

 

  



 

ONDERWIJSINSPECTIE 
Op dinsdag 28 maart 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een 

thema-onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van 

het onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning. De inspecteur 

spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op door een 

vragenlijst aan enkele ouders voor te leggen. De inspectie gaat volgens de geldende 

AVG-regelgeving zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze zullen niet herleidbaar zijn 

tot personen. De inspectie geeft in dit onderzoek geen oordeel over de school. 

 

DANKWOORD VAN HARMA 
Heel veel dank voor alle leerlingen, ouders en teamleden, 

Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het prachtige afscheid op 

vrijdag 27 januari. Het was een dag met, voor mij, veel verrassingen, veel indrukken, mooie 

gesprekken, veel knuffels en voor een groot aantal een dag met een lach en een traan. Ik 

kijk terug op een fijne tijd op SBO De Baldakijn (daarvoor MLK De Berkenschool), een tijd 

waarin ik als leerkracht, als intern begeleider en de laatste jaren als teamleider mocht 

werken en waarbij ik met velen, zowel intern als extern, vooral plezierige contacten heb 

gehad. Naast dat ik de kinderen veel heb geleerd, heb ik zelf ook veel geleerd. Dank voor 

de fijne contacten, samenwerking en het vertrouwen in mij. Ik wens jullie alle goeds voor de 

toekomst. We komen elkaar vast nog eens tegen! 

Hartelijke groet, Harma Hulzebos 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groep A en B    
We werken vanaf deze week over de supermarkt. We leren duur en goedkoop, 

streepjescode, recycle, betalen met euro's, gepast betalen, zuivel. Natuurlijk gaan we een 

bezoek brengen aan de winkel. Het is weer een prachtig thema waar we allemaal van 

genieten. De werkjes en andere activiteiten kunt u volgen op de Parro app. 
 

Groep 3a 

De rapportgesprekken zijn hier achter de rug. We hebben afscheid genomen van juf 

Harma. U kunt dit lezen op de website en ook foto's vinden van haar afscheid.   

Met juf Jose gaat het iets beter. Ze start binnenkort met therapie om aan haar herstel te 

werken. Inmiddels zijn de kinderen aan mij (juf Johanna) gewend en gaat het volgens 

rooster verder. Het project ‘de ruimte’ hebben we afgesloten en we zijn gestart met het 

thema ‘de piraten’. Afgelopen maandag was er flessenpost gekomen met een brief van 

een piraat. Er moet een schat te vinden zijn bij ons op school, maar waar?? Dit wordt een 

zoektocht. Met rekenen hebben we hele en de halve uren leren aflezen op een analoge 

klok. We leren momenteel hoe we + en – sommen moeten maken. Met lezen gaat ieder 

kind op zijn eigen niveau verder. Alle letters zijn bijna aangeboden en daarom volgt er 

binnenkort het letterfeest. Op 6 februari zijn de groepen 3,4 en 5 naar Geert Teis geweest 

naar de voorstelling van Superjuffie. De kinderen hebben ervan genoten!  

 

  



Groep 3b/4a 
Vorige week hebben we alle ouders/verzorgers gesproken over de voortgang van de 

kinderen. Wat hebben ze de afgelopen maanden alweer veel geleerd! Ook zijn we vorige 

week naar Geert Teis geweest en hebben we een prachtige voorstelling gezien over  

Superjuffie! Het ging over een speciale juf die met dieren kon praten en ze kon redden 

zodra ze veranderde in Superjuffie. We hebben het thema ‘het heelal’ afgerond en zijn 

deze week begonnen met het thema ‘piraten’. We zullen gaan kijken wat een 

(piraten)boot allemaal voor onderdelen heeft en wat de functie ervan is (de mast, het zeil, 

het roer, het dek, het anker etc.). Met rekenen hebben we verder geoefend met het 

maken van plus- en minsommen tot 10 en oefenen we inmiddels met de telrij t/m 50! We 

ronden deze week kern 6 af, en kennen daarmee alle letters. Binnenkort zullen we daarom 

ook een letterfeestje vieren de in klas, hierover later meer.  

 

Groep 4b 
De rapportgesprekken zijn geweest en de rapporten zijn mee naar huis. Probeer de 

rapporten na de voorjaarsvakantie weer in te leveren. We zijn op dinsdag 7 februari naar 

het Geert Teis theater geweest en we hebben daar de voorstelling Superjuffie gezien. Het 

was een leuke voorstelling, waarbij vooral het rookkanon spannend was. Superjuffie kon op  

die manier vliegen om de dieren te redden. 

 

Groep 4c 
De rapportgesprekken zijn geweest en de kinderen hebben het rapport meegekregen.  

Ze hebben goed hun best gedaan! Vorige week dinsdag zijn we naar Geert Teis geweest. 

Naar de voorstelling Superjuffie. Dit was erg leuk. Met rekenen zijn we bezig met de 

getallenlijn tot 100. En dan ook met sprongen van 2. Dit is nog best lastig. Ook zijn we bezig 

met het automatiseren tot 10. Dit is ook prima thuis te oefenen. Door af en toe een som te 

vragen zoals 5+2= of 6+1=…., 7+2=….          Veel plezier met het oefenen van de sommen.  

 

Groep 5a 
Er is weer van alles te melden vanuit de groep 5a. Op maandag 13 februari is juf Danique 

vanuit de opleiding onderwijsassistent gestart met haar stage in groep 5a. We wensen haar 

een leuke en leerzame tijd bij ons. Juf Nika heeft haar assessment gehaald en is klaar met 

de stage in groep 5a. Dat is heel knap gedaan! Ze is bezig met de PABO, maar werkt ook 

bij ons op school als onderwijsassisstente. We zijn naar Geert Teis geweest op dinsdag 7 

februari naar de voorstelling Superjuffie. De meeste leerlingen vonden het superleuk. Ook 

hebben we in de maand februari 3 verjaardagen gevierd in de groep.  Nu nog even een 

weekje er volop tegenaan en dan is het voorjaarsvakantie! Fijn toch?! 

 
 

 

  



Groep 5b 
We hebben weer veel leuke dingen gedaan de afgelopen weken. Zo zijn we naar theater 

Geert Teis geweest waar we samen met de andere groepen naar de voorstelling 

Superjuffie hebben gekeken. Helaas hebben we afscheid moeten 

nemen van Juf Harma. Als groep hadden we een mooi schilderij 

gemaakt met vlinders en een spiegel. We vinden het erg jammer 

dat Juf Harma onze school heeft verlaten. Af en toe is het in de klas 

wel eens tijd voor de grote schoonmaak. We hebben de vieze 

doekjes challenge gedaan. Ieder kind uit de klas heeft een vochtig 

doekje gekregen om binnen 5 minuten zoveel mogelijk voorwerpen 

schoon te maken. Wie had het meeste schoongemaakt na 5 

minuten? Vorige week hebben de kinderen hun rapport 

meegekregen. We zijn trots op alle kinderen! Iedereen doet goed 

zijn/haar best met hele mooie rapporten als resultaat. Bij de   

rapporten horen natuurlijk ook de rapportgesprekken. Alle gesprekken zijn geweest en 

volgens mij hebben we allemaal trotse ouders/verzorgers in de school gehad. We gaan 

volgende week nog hard aan de slag om vervolgens heerlijk een weekje bij te kunnen 

komen tijdens de voorjaarsvakantie.  

 

Groep 5c/6a 
De toetsen zijn allemaal achter de rug en we hebben de  

rapportgesprekken ook weer gehad de afgelopen periode!  

Op dinsdag 7 februari hebben de leerlingen een voorstelling  

in het Geert Teis theater bekeken. De voorstelling ging over   

Superjuffie. Na deze voorstelling hebben we een  

samenwerkingsopdracht uit de Kanjertraining gedaan.  

De opdracht was als volgt: De vloer is lava en zorg dat je met  

elkaar het lokaal uitkomt, maar neem de stoelen ook mee...  Dat    

laatste lukte de leerlingen na goed overleggen en elkaar helpen  

prima, maar tja die stoelen. Dat was even een dingetje.  

Binnenkort gaan we het nog eens proberen. Op  

woensdag 8 februari hadden we tijdens niveau rekenen  

het onderdeel oppervlakte en omtrek. We hebben een  

vierkante meter op de grond neergelegd en vooraf bedacht hoeveel  

leerlingen hierin zouden kunnen staan. Nu weten we dat er toch best veel  

leerlingen in passen! 6 leerlingen hadden het juiste antwoord vooraf gegeven.  

Zie hier enkele foto's van onze activiteiten.  
  

 Groep 6b 
De rapportgesprekken zijn weer gedaan. Nu weer verder met een nieuwe periode waarin 

ik hoop dat ieder kind zich weer verder ontwikkelt. De niveaugroepen zijn weer aangepast 

op hun niveau. Ook in de stamgroep blijven we lekker bezig. Juf Aly heeft met de kinderen 

mooie katten voor op het raam geknutseld. Komende vrijdag gaat ze met ecoline aan de 

slag in het handvaardigheidslokaal. Ik ben benieuwd wat voor kunstwerken ze kunnen 

maken. Tijdens aardrijkskunde hebben we de provincies en hun hoofdsteden samen 

opgezocht uit de Bosatlas. Deze hebben ze vervolgens meegekregen om te oefenen. 

Volgende week hebben ze dan een heuse toets hierover. Tijdens de Kanjertraining hebben 

we het gehad over vriendschappen. Daarna hebben ze een oefening gedaan met het 

tekenen van hun gezicht door verschillende leerlingen. Er kwamen grappige gezichten 

tevoorschijn. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we lekkere gezonde fruithapjes gemaakt. 

Deze hebben we lekker opgegeten tijdens een heerlijk kopje thee.  
 

  



Groep 6c 
De Cito-toetsen zijn achter de rug en de rapportgesprekken zijn geweest. Fijn dat we weten 

waar we nog aan moeten werken en wat al heel erg goed gaat! Ik ben trots op de 

ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt! Nu kunnen we weer verder werken 

aan onze nieuwe doelen en hopen dat we in juni weer een mooie vooruitgang hebben 

geboekt. Op 27 januari hebben we afscheid genomen van juf Harma. Veel leerlingen 

hebben vroeger bij haar in de klas gezeten, dus het was heel fijn dat ze nog even langs de 

klassen kwam om afscheid te nemen. Wij hebben die dag ook genoten van een 

voorstelling van een goochelaar in het speellokaal. Hij deed hele mooie goocheltrucs. Het 

was een mooi feestje! De sociale veiligheidslijsten van de Kanjertraining zijn vorige week 

afgenomen om te kijken hoe de kinderen zich voelen in de klas. Fijn om te zien dat bijna 

iedereen zich prettig voelt in de groep. De aandachtspunten worden klassikaal of 

individueel besproken met de leerlingen. Zodat we een fijne sfeer in de groep houden. Ik 

heb afgelopen maandag mijn laatste cursusdag gehad en hierdoor de A licentie voor de 

Kanjertraining behaald!  

 

Groep 7a 
Afgelopen week was een bijzondere week, de kinderen kregen hun rapporten mee. Dat is 

toch altijd wel een spannend moment, om te zien hoe het op school gaat. Wij als 

leerkrachten hebben de gesprekken als fijn ervaren, wij hopen u ook. Daarnaast zijn de 

kinderen afgelopen dinsdag naar de bioscoop geweest, dit was een hele belevenis. 

Meester Menno gaf aan dat het geweldig ging, hoe netjes de groep zich op de heen- en 

terugweg heeft gedragen, maar ook in de bioscoop. In de bioscoop is één keer per jaar 

het Soroptimistenfestival. Dit jaar draaide in de bioscoop de film ‘Vechtmeisje’. De kinderen 

gaven aan dat het een fijne ochtend was. Dus volgens mij is het erg geslaagd. Nu staan 

we voor de 2e helft van het jaar, we hopen op weer een prettige, leerzame tijd.  

 

Groep 7b 

De toetsen zijn achter de rug en de rapporten besproken. Op naar de tweede helft van het 

schooljaar! We zijn vorige week met de groepen 7 naar de bioscoop geweest en hebben 

een film gezien over een meisje dat samen met haar moeder en broer moest verhuizen. 

Door een buurmeisje komt ze terecht bij een kickboks-club. Ze is heel goed, maar door de 

scheiding van haar ouders is ze afgeleid en komt een wedstrijd steeds meer in gevaar. Ze 

moest zich leren beheersen en accepteren dat ze niet alles onder controle heeft. Een 

mooie film om te zien dat iedereen wel momenten in zijn leven heeft die moeilijk zijn.  

We hadden ook een opdracht in de groep waarin samenwerken en communiceren 

belangrijk zijn. Hoe kom je met stoel en al buiten de klas zonder dat je voeten de grond 

raken? Een paar leerlingen namen de leiding en dat ging heel goed. Ook hebben we 

ontdekt hoe wortels het water uit de aarde naar boven transporteren en hoe champignons 

er nu precies uitzien van binnen en van buiten. Er waren ook leerlingen die een stukje 

rauwe champignon hebben geproefd. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Groep 7c/8a 
De toetsen zijn geweest, de rapporten (groep 7) zijn besproken. Nog 1 weekje en dan 

hebben we voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie hebben we op maandag 6 maart 

de adviesgesprekken voor groep 8 waarin we de stap naar het voortgezet onderwijs gaan 

bespreken. Leuk om te horen dat veel kinderen met hun ouders bij de open dag zijn 

geweest van het Pro in Stadskanaal. De afgelopen periode zijn we ook nog naar de 

bioscoop geweest. Daar hebben we de film ‘Vechtmeisje’ gezien tijdens het 

Soroptimistenfestival. Ook hebben we afscheid genomen van Juf Harma, zij had een leuke 

goochelvoorstelling voor alle kinderen geregeld.  

 

Groep 8b 
De toetsen zijn achter de rug. Iedereen heeft flink haar/zijn best gedaan hierop, zoals in de 

Parro-app is vermeld zijn maandag 6 maart de adviesgesprekken. Iedereen had zich hier 

snel voor ingeschreven, dank hiervoor. We hebben afscheid genomen van Juf Harma, 

omdat ze nu ergens anders werkt. Het was een mooie dag met veel feestelijkheden. We 

hebben deze periode lasagne in de groep gehad. Niek en Tygo hadden dit gemaakt en 

het smaakte heerlijk! Afgelopen week hadden we een bijzondere taalopdracht, een 

gedicht maken. Hierbij twee van de gedichten over groenten en fruit: 

 

 
 

Groep 8c 
Het was en is een drukke periode. De leerlingen hebben hard gewerkt aan de Cito-toetsen. 

Nu zijn we alle informatie aan het verzamelen en gaan we aan de slag met het 

schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De uitnodigen voor de adviesgesprekken zijn 

de deur uit en alle ouders zijn ingepland. Maandag 6 maart zijn de adviesgesprekken voor 

de leerlingen van de groep 8. Natuurlijk zijn we niet alleen aan het toetsen maar zijn we ook 

praktisch bezig geweest met het maken van een monstertje van klei. Ook hebben we deze 

week een knikkerbaan gemaakt van hout/spijkers en elastiek. De werkstukken gaan 

natuurlijk mee naar huis. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je kind aan via de website of scan de QR-code. 
 

 ww.nederlandsjeugdontbijt.nl/aanmelden/  
 info@nederlandsjeugdontbijt.nl  
 06 53 187 133 

mailto:info@nederlandsjeugdontbijt.nl

