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Beste lezer, 

 

Dit is de vijfde 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 20 januari  Leerlingen groepen 3 en 4 vrije dag 

Vrijdag 27 januari  Afscheid juf Harma. Alle leerlingen gaan naar school, dus ook de  

Maandag 30 januari t/m groepen 3 en 4 

Woensdag 8 februari  Rapportbesprekingen 

Maandag 6 februari  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  

Donderdag 9 februari  Rapporten mee  

Donderdag 16 februari Volgende nieuwsbrief 

 

PERSONEEL 
Wij ontvingen in de kerstvakantie het verdrietige bericht dat juf José Meijer (groep 3a) een 

herseninfarct heeft gehad. Ontzettend zorgelijk en erg naar. José ondervindt onder andere 

uitvalsverschijnselen. Gelukkig is ze thuis. Wij hopen dat José goed mag herstellen en 

wensen haar ontzettend veel sterkte en beterschap. Juf Johanna Veendorp neemt de 

werkzaamheden van José over. Fijn dat dat zo kan! 

Juf Ria Hoffard (groep 4c) is na haar ziekte van voor de kerstvakantie weer terug op school. 

Ook meester Peter Hofstra (conciërge) heeft gelukkig zijn werkzaamheden weer kunnen 

hervatten voor 70%. 

De afwezigheid van José en van Harma Hulzebos (vanaf 1 februari a.s.) zorgt ervoor dat we 

extra menskracht nodig hebben. Vanaf maandag jl. is Britt Schipper ons team komen 

versterken. Als onderwijsassistent loopt zich ‘warm’ in de groepen 3 en 4. Hopelijk kan en zal 

Britt bij ons kunnen blijven. Welkom Britt! 

Juf Lotte Tijmes (groep 5b) heeft, samen met Arjen, op 15 december jl. een dochter 

gekregen. Een dochter met de mooie naam Cato. Van harte gefeliciteerd en alle goeds 

voor jullie samen. 

Afscheid juf Harma. Zoals jullie weten, gaat juf Harma ons verlaten per 1 februari a.s. Zij gaat 

starten als directeur van obs De Wiekslag te Blijham. 

Op vrijdag 27 januari a.s. wordt uiteraard aandacht besteed aan haar afscheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is ’s morgens een voorstelling van een goochelaar voor alle leerlingen. De leerlingen 

moeten gewoon hun eten en drinken voor die dag meenemen. 

Wanneer ouders/verzorgers Harma nog even de hand willen schudden, kan dat. 

Jullie zijn welkom op vrijdag 27 januari a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur. Wij zorgen voor een 

hapje en een drankje. Wees welkom! 



OPEN DAGEN UBBO EMMIUS VOOR DE GROEPEN 8 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8, 

Ubbo Emmius organiseert dit schooljaar een aantal momenten waarop leerlingen en hun 

ouders/verzorgers kennis kunnen maken met ons onderwijs. Op onze website vindt u 

hierover meer informatie. Daarnaast brengen we hieronder de open dag  onder uw 

aandacht. 

Open dag voor leerlingen en ouders/verzorgers 

Tijdens de open dagen kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers kennismaken met onze 

school en met de mensen die er werken. Leerlingen kunnen proefjes doen, opdrachten 

uitvoeren en praten met leerlingen en leraren. Aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

We zien u graag!  

Waar en wanneer? 

• Woensdag 1 februari van 17.00 uur tot 20.30 uur op de Maarsdreef  

• Donderdag 2 februari van 17.00 uur tot 20.30 uur in Onstwedde 

• Woensdag 8 februari op Praktijkonderwijs van 16.00 - 17.30 uur  

en van 18.30 tot 20.00 uur. 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Groep A en B  
We zijn het jaar goed begonnen. We hadden samen een gezellige receptie met oliebollen, 

borrel en een vuurwerkshow. Vanaf deze week werken we over verkeer en vervoer, het 

boek van Tim op de tegels staat centraal. We maken een garage van een grote doos.  

Er wordt weer heerlijk gespeeld in de verschillende hoeken. 

 

Groep 3a 

We zijn het nieuwe jaar gestart met het project ‘Het heelal’.  We leren hoe je in de ruimte 

kunt leven, wat voor planeten er zijn en we 

knutselen erover. De bekende astronaut Andre 

Kuiper laat ons in filmpjes zien hoe een raket 

gelanceerd wordt. De kinderen vinden het 

allemaal reuze interessant. Ook hebben we in de 

klas prachtige puzzels, boeken, lego en playmobil 

passend bij dit thema. Daarnaast werken we in de lees- en rekenmethodes. We leren weer 

nieuwe letters en maken leeskilometers. Met rekenen oefenen we getallen t/m 30, we 

beginnen ook met het leren van erbij en eraf sommen tot 10. Deze maand worden de 

leerlingen getoetst en worden de rapporten met u besproken. Ook moeten we deze 

maand afscheid nemen van onze juf Harma.  Op vrijdag 27 januari besteden we hier 

aandacht aan. We zullen haar enorm missen.  

 

Groep 3b/4a 
Na twee weken kerstvakantie mochten we gelukkig weer naar school! We hebben samen 

getoast op het nieuwe jaar en daarbij een lekker rolletje met slagroom gegeten. We 

hebben het lezen, rekenen en schrijven weer opgepakt en hebben inmiddels alweer 

nieuwe dingen geleerd. We zijn gestart in kern 5 en kennen inmiddels al 28 letters. Met 

rekenen hebben we hele en halve uren leren aflezen op een analoge klok. Ook kennen we 

de splitsingen van 10 (verliefde harten) en kunnen we een getal als 18 splitsen in 10 en 8.  

We zijn, net als groep 3a, gestart met het thema ‘het heelal’. De eerste mooie knutsels 

hangen in de klas en de eerste boeken zijn voorgelezen. We leren over de verschillende 

planeten, over wat een astronaut is, wat hij doet en nog veel meer.  

  

Groep 4b 
We zijn al bijna weer twee weken bezig. Voor de kerstvakantie hebben we kunnen 

genieten van een kerstbuffet. We hebben met zijn allen kerst gevierd in de kerk. En wat 

waren ze trots dat iedereen bij hun lied ging klappen. Nu zijn we druk bezig met de Cito 

toetsen. Ze doen allemaal flink hun best. En ze werken hard. Binnenkort hebben we 

rapportgesprekken. Jullie krijgen een uitnodiging via de Parro-app. Tot dan! 

https://www.ubboemmius.nl/voor-groep-8/voorlichtingsactiviteiten/


 

Groep 4c 
Een aantal weken voor de kerstvakantie lag ik opeens in het ziekenhuis met een blinde 

darm ontsteking. Van de kinderen kreeg ik een prachtig geknutselde kaart. Gelukkig ben ik 

weer helemaal hersteld en ben ik met de kinderen de Cito toetsen aan het maken. 

Maandag 6 februari zijn de rapportgesprekken. Na de kerstvakantie is Joëlla bij ons in de 

groep gestart. Welkom Joëlla in groep 4c! Er zitten nu 14 kinderen in groep 4c.  

 

Groep 5a 
We zijn alweer goed onderweg in het nieuwe jaar. De leerlingen zijn op dit moment bezig 

met de verschillende toetsen. Donderdag 9 februari gaan de rapporten mee en voor die 

datum krijgt u een uitnodiging waarmee u zich kunt inschrijven voor een voortgangsgesprek 

via de Parro. (stage)Juf Natasja heeft besloten te stoppen met haar opleiding en zal niet 

meer in groep 5a haar stagedagen lopen op de maandag en dinsdag. Stagejuf Naomi is 

inmiddels van stageplek gewisseld. Zij liep stage op de vrijdag in onze groep. Juf Nika, naast 

onderwijsassistent, ook op de dinsdag in groep 5a voor haar stage van de PABO. Dit zal ze 

nog enkele weken doen waarna ze hiermee klaar is. U leest het: groep 5a is niet alleen een 

leerzame plek voor leerlingen, maar ook voor studenten!  

 

Groep 5b 
We zijn na de kerstvakantie gestart met een kleine nieuwjaarsborrel in de klas. De kinderen 

hadden allemaal hun eigen champagneglas met wat kinderchampagne. Naast een borrel 

was er ook voor iedereen een rolletje met slagroom. Elkaar gelukkig nieuw jaar wensen en 

proosten hoort er natuurlijk bij. Ook in 2023 blijven we hard werken en oefenen op school. 

Zo zijn we deze week gestart met de Cito toetsen. Iedereen op zijn of haar eigen niveau. 

De kinderen hebben al goed hun best gedaan en mogen trots zijn op wat ze laten zien. 

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar om blijven gaan, blijven we inzetten op de 

kanjertraining en blijven we spreken over wat we fijn vinden en wat we niet fijn vinden als 

het gaat om met elkaar omgaan. Op deze manier blijven we inzetten op de omgang met 

elkaar. Op maandag 6 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 5b. U krijgt hierover 

nog meer info met hierbij een uitnodiging voor een gesprek. Op donderdag 9 februari 

krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u het rapport mee naar school geven 

als deze nog thuis ligt? 

 

Groep 5c/6a 
We zijn weer vol goede moed na de Kerst-

vakantie begonnen op school! Fijn ook om 

iedereen weer in goede gezondheid terug 

te zien. Ook hebben we een nieuwe leerling 

mogen begroeten in onze klas, namelijk Britt 

Veldman. Allereerst hebben de leerlingen 

verteld wat ze allemaal in de vakantie 

hebben gedaan. Daarna gingen we weer in 

de niveaugroepen aan de slag. Dinsdag en 

woensdag na de vakantie waren voor juf 

Pien haar laatste stagedagen bij ons in de 

groep. We hebben met elkaar een 

afscheidscadeau gemaakt en juf Pien heeft 

de leerlingen getrakteerd. Ook hebben we  

al een winter knutsel gemaakt. Mutsen en wanten met krijt en ecoline. Vanaf deze week 

zijn we begonnen met het maken van de Citotoetsen, we zijn hard aan het werk en 

iedereen doet heel erg zijn best! In de week van 30 januari tot woensdag 8 februari staan 

de tienminuten gepland. Dit gaat via de Parro app.  

 

  



Groep 6b  
We zijn al bijna 2 weken weer bezig in de groep. We hebben voor de kerstvakantie nog 

heerlijk genoten met elkaar van het kerstbuffet. Dat was erg gezellig. Ook in de kerk 

hebben we een mooie voorstelling kunnen geven met het lied: ‘Bijna kerst’. Nu zijn we 

inmiddels alweer druk bezig met de Cito-toetsen. De kinderen doen allemaal hun uiterste 

best. Ze vinden het allemaal wel erg spannend. Met Trefwoord hebben we het gehad over 

respect voor elkaar hebben. We oefenen ook hoe we netjes kunnen zeggen tegen iemand 

dat we iets niet fijn vinden. Dit doen we vooral in de lessen van de Kanjertraining. Tijdens de 

Natuur en technieklessen hebben we het over het menselijk lichaam. We praten dan over 

het skelet en over de spieren in ons lichaam. Ook hebben we het gehad over onze tanden. 

Binnenkort zijn de rapportgesprekken. U krijgt hier nog een uitnodiging voor. Ik mis nog een 

paar rapporten. Geeft u ze even mee aan uw kind?  

 

Groep 6c   

Wat hebben we een leuke kerstviering gehad in de kerk, de kinderen hebben goed hun 

best gedaan en het was een hele leuke viering. Daarna hadden we heerlijk 2 weken 

vakantie. De kinderen konden lekker uitrusten. Op 9 januari gingen we weer met frisse 

moed van start, helaas werd ik geveld door griep en hadden de kinderen nog een extra 

dagje vrij. Op dit moment zijn we druk bezig met het afnemen van de Cito-toetsen. Er 

wordt hard gewerkt door de kinderen en we gaan kijken waar we staan en waar we nog 

aan moeten werken. Ik ben sowieso trots op ze, ze werken hard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7a 
Het moment is daar, de concentratie wordt getest. De Cito-toetsen zijn begonnen. Nog 

even en de eerste rapporten kunnen geschreven worden. In het afgelopen jaar hebben 

we veel geoefend in verschillende vakken om het nu te kunnen laten zien tijdens de 

toetsen. Hoewel de toetsen altijd erg belangrijk zijn, zijn er voor mij uiteraard nog 

belangrijkere dingen om naar te kijken. Een kind dat een ander kind helpt omdat er verdriet 

is. Of een kind dat laat zien samen te kunnen werken tijdens een leuke gymles. Een kind dat 

zijn best doet om in de pauze rekening te houden met anderen en ga zo maar door. Het 

zijn voor mij de belangrijkere dingen die kinderen kunnen leren, maar waar geen toets voor 

is. Gelukkig ook maar misschien. Heel veel succes met de toetsen, maar bedenk dat 

wijsheid en kennis twee heel verschillende dingen zijn!  

 

Groep 7b 
De laatste dagen voor de vakantie was het extra gezellig tijdens de kerstlunch en met het 

samen zingen voor iedereen in de kerk. Juf Harma vertelde het kerstverhaal met leuke 

foto's van leerlingen die dit uitbeelden. Alle leerlingen hadden nog zelf pannenkoekjes 

gebakken in de klas. En Rowan en Jasper maakten samen een salade voor bij de 

kerstlunch en die smaakte heerlijk! Na de kerstvakantie hebben we een nieuwe leerling 

mogen ontvangen en hij heet Lenino. Hij is al hartstikke leuk opgenomen in onze groep. 

Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen en binnenkort volgen de 

rapportgesprekken. Afgelopen donderdag is ook juf Nicolet met haar dochter Noé gezellig 

in de klas langs gekomen. We hebben natuurlijk beschuit met muisje gegeten. Het was 

hartstikke leuk om ze samen te zien.  



 

Groep 7c/8a 
Het lijkt al weer een hele tijd geleden, maar we hebben het in de nieuwsbrief nog helemaal 

niet gehad over de kerstviering van voor de vakantie. We hebben in de laatste schoolweek 

van 2022 op donderdag een heerlijk pastabuffet (met super hulp van enkele ouders, dank 

jullie wel!) gehad en op vrijdag het jaar afgesloten met de kerstviering in de kerk. Helaas 

hebben we ook afscheid moeten nemen van juf Nienke. Zij gaat in 2023 op een andere 

school stage lopen en haar opleiding afronden. Terug naar nu. We zitten op dit moment 

middenin de Cito-toetsperiode, voor de groep 8 de laatste keer op De Baldakijn. Na deze 

toetsen worden er weer oudergesprekken (groep 7) en adviesgesprekken (groep 8) 

ingepland. Hier krijgen jullie binnenkort meer informatie over. Ook hebben we de 

afgelopen drie schoolweken weer muziek gehad van de muziek juf, vooral het spelen op 

de djembé vond iedereen heel leuk!  

 

Groep 8b 
De kerstvakantie is voorbij en we gingen meteen aan de slag. Deze week zijn de Cito 

toetsen begonnen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Een 

spannende periode. Hierna volgen de adviesgesprekken op 6 maart, hou de Parro-app in 

de gaten voor informatie hierover. Naast de toetsen zijn er ook leuke dingen, zoals de 

muzieklessen. De muziekleerkracht gaf deze lessen in een cyclus van drie, maandag was 

de laatste. Van beatboxen gingen we naar werken met de djembé. Super leuk! Lawaai 

maken, maar toch in de maat proberen te blijven.  
 

Groep 8c 
Ook groep 8c is weer volop begonnen na de kerstvakantie. Natuurlijk voor de groepen 8 

leerlingen een belangrijke periode. Cito toetsen maken voor rekenen, spelling, lezen en 

woordenschat. Hierna volgen de oudergesprekken en bespreken we het advies voor het 

vervolgonderwijs. De adviesgesprekken voor het vervolgonderwijs zijn op maandag 6 

maart. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Dus een drukke periode en veel te doen 

met elkaar. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Marco Mulders voorleeskampioen van  

De Baldakijn is geworden. Door de vele aanmeldingen voor de Voorleeswedstrijd heeft de 

bibliotheek Stadskanaal besloten om twee finales te organiseren in de gemeente 

Stadskanaal. Dat betekent dus ook dat er twee finalisten van de gemeente Stadskanaal 

door zullen gaan naar de halve finale. Marco gaat meedoen op dinsdag 21 februari. 

Natuurlijk gaan we nog veel oefenen en voorlezen en maken we er een toffe 

voorleeswedstrijd van.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


