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Beste lezer, 
 

Dit is de zevende 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 maart Fietsproject groepen 5 t/m 8 

Dinsdag 29 maart Open ochtend groepen A en B 

Woensdag 29 maart Open ochtend groepen 3 t/m 8 

Maandag 3 april Schoolfotograaf 

Donderdag 6 april Teamdag SBO-scholen (alle leerlingen zijn vrij) 

Vrijdag 7 april  Goede Vrijdag 

Maandag 10 april Tweede Paasdag 

Vrijdag 14 april Groepen 3 en 4 vrij 

Maandag 17 april Studiedag Meidoornschool/Baldakijn (alle leerlingen zijn vrij) 

Woensdag 19 april Schoolvoetbaltoernooi 

Donderdag 20 april Volgende nieuwsbrief 

 

Op vrijdag 7 april en maandag 10 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Goede 

Vrijdag en Tweede Paasdag 
 

PERSONEEL 

Juf Nicolet is weer terug na haar periode van zwangerschapsverlof. Nicolet verricht 

werkzaamheden als intern begeleider van de bovenbouw op de maandag en dinsdag en 

op donderdag staat zij voor groep 7b. Juf Simone staat de andere dagen voor die groep. 

Zoals jullie weten, is juf José langdurig afwezig wegens ziekte. José werd in de kerstvakantie 

getroffen door een herseninfarct. Het herstelproces verloopt gestaag maar niet erg vlot. 

Uiteraard was dat ook te verwachten, helaas. De gebeurtenis heeft een forse aanslag 

gepleegd op haar gezondheid en conditie. Heel veel sterkte José! 

Juf Marloes Oldenhuis is gestart op de dinsdagen als onderwijsassistent voor de groepen 5. 

Meer handen in de klassen dus. Welkom Marloes en veel werkplezier! 

De samenstelling van ons team is aan behoorlijke veranderingen onderhevig. Eerst verliet 

juf Harma ons. Daarnaast stoppen juf Reina en juf Alka aan het einde van dit cursusjaar met 

hun werkzaamheden op onze school. Beiden hebben vele jaren gewerkt in het speciaal 

basisonderwijs. Juf Eldina en meester Henk stoppen ook omdat zij de pensioengerechtigde 

leeftijd hebben bereikt. Uiteraard gaan we van hen allemaal afscheid nemen. Wanneer en 

hoe, lezen jullie later. 

Op dit moment zijn we druk bezig om de ontstane vacatures in te vullen. Dat is nog een 

hele puzzel. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie starten met een volledig en uitgerust 

team. 

 

  



OPEN-OCHTEND 

DE DEUREN STAAN OPEN… 

Wij zijn trots op onze school en de leerlingen willen graag laten zien wat ze op school zoal 

doen. Daarom zetten wij de deuren voor jullie open.  

Jullie zijn, ouders/verzorgers, familieleden, buren en andere belangstellenden. Van harte 

welkom! De school is normaal in bedrijf. De lessen worden gegeven volgens het bestaande 

rooster. Het rooster is te zien op de deur van de klas. 

De ouders/verzorgers en andere belangstellenden van de leerlingen van de groepen A en 

B zijn welkom op dinsdagmorgen 28 maart a.s. van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

De ouders/verzorgers en andere belangstellenden van de leerlingen van de groepen 3 tot 

en met 8 zijn welkom op woensdag 29 maart a.s. van 9.00 uur tot 10.30 uur. 

Wees welkom en neem (liever) geen kleine kinderen mee in verband met de mogelijke 

onrust waardoor onze leerlingen zich minder goed kunnen concentreren. De koffie en thee 

staat klaar! 

 

NOG TWEE STUDIEDAGEN TOT DE ZOMERVAKANTIE 

Even voor de agenda. Er staan nog twee studiedagen voor het team gepland tot de 

zomervakantie. De leerlingen zijn op onderstaande dagen vrij. 

• Donderdag 6 april 2023 

• Maandag 17 april 2023 

 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groep A en B   
Wat hebben we de afgelopen weken veel geleerd over de supermarkt. We weten wat een 

streepjescode betekent en waarom we de lege flessen in moeten leveren om te recyclen. 

We weten alles over zuivel , brood, groente en fruit. Betalen en scannen bij de kassa 

kunnen we ook. Het was een leuk thema! De komende weken werken we over het thema 

Pasen en en techniek. Op de parro app kunt u alles zien en lezen voor de komende weken. 

 

Groep 3a 

We hebben in groep 3a het thema piraten afgesloten. We werken nu over  

lente en Pasen. Met rekenen leren ze tellen tot 50 en weer terugtellen. Ook  

kunnen ze min en plus sommen maken tot 10. Bij lezen is iedereen weer een  

leeskern verder. Het is wel fijn als u het leesblad, dat ik één keer per week  

meegeef, oefent met u kind. Tevens is het project techniek begonnen.   

U heeft de foto’s in de parro kunnen zien. Op woensdag 29 maart is er open  

ochtend. U mag dan in de klas komen kijken hoe we werken in groep 3a.  

Het is van 9 uur tot 10.30 uur. 

 

Groep 3b/4a 
Na de vakantie mochten we een nieuwe leerling en meester verwelkomen. Beau is bij ons 

in de groep gestart als nieuwe leerling. We hopen dat hij een fijne tijd bij ons op school 

gaat hebben. Ook meester Nik is nieuw bij ons in de groep. Meester Nik zal zijn eindstage 

van de Pabo bij ons in de groep doen. Dit betekent dat hij in de maand maart al veel 

lessen gaat geven onder toezicht van juf Elise, vanaf april zal hij 12 weken zelfstandig les 

gaan geven. Juf Elise zal dan andere taken oppakken in school en hem verder blijven 

begeleiden.  

We zijn inmiddels gestart met het thema ‘Pasen en lente’. De ramen zijn weer voorzien van 

mooie knutsels van de kinderen en zien er weer fleurig uit! Alle letters zijn inmiddels geleerd 

en daarom leren we nu vanaf kern 7 steeds langere en moeilijkere woorden lezen en 

schrijven. De kinderen krijgen wekelijks een leesblad mee naar huis, wilt u deze blijven 

oefenen thuis? Met rekenen leren we vier sommen maken bij een splitsing tot 10, kennen 

we de telrij t/m 50 en oefenen we veel met het maken van sommen tot 10.  



Bent u benieuwd hoe een schooldag eruit ziet? Woensdag 29 maart houden we open 

ochtend, u bent dan van 9:00 – 10:30 uur welkom in de klas(sen) om een kijkje te nemen bij 

de lessen. 

 

Groep 4b 
Als ik dit schrijf is de lente begonnen. We zijn al druk bezig met Pasen. We maken een 

mooie haas en we hebben een paasboom in de klas.  Want het lekkere weer komt er 

hopelijk snel aan. Kunnen we weer lekker buiten spelen en genieten van de zon. 

Wij hebben op de woensdag, donderdag en vrijdag een nieuwe stagiaire in de groep. 

Haar naam is juf Manon. Op de maandag en dinsdag blijft juf Kirsten in de groep. 

Op 29 maart is er een open ochtend op school. U bent dan van harte uitgenodigd om in 

de groep te komen kijken. Dit is van 9.00 uur tot 10.30 uur. Hopelijk tot dan! 

 

Groep 4c 
In groep 4c zijn we in de voorjaarsstemming. We hebben tulpen op het raam geknutseld en 

we hebben paaseieren op papier geverfd. Dit was met een speciale opdracht. We 

hebben namelijk de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) gemengd. Hierdoor 

ontstonden er wel zes verschillende kleuren. De  enthousiaste reacties van de kinderen 

waren erg leuk. Op het moment dat ze rood en geel mengen en dan oranje tevoorschijn 

zien komen. Het leek wel toveren met kleuren! 

Op dit moment hebben we 13 kinderen in onze groep. Jermain is namelijk gestart op de 

Meidoornschool. Gelukkig zien we Jermain nog regelmatig bij de taxi's. We wensen  

Jermain veel plezier op de Meidoornschool! 

Iedere dinsdag is juf Lisa bij ons in de groep. Lisa is stagiaire. Op de andere ochtenden is juf 

Britt regelmatig bij ons in de groep. Juf Britt is onderwijsassistent.  

Een aantal kinderen heeft het rapport weer ingeleverd. Mocht het rapport nog thuis liggen 

zou je het dan weer mee willen geven? 
 

Groep 5a 
Het is inmiddels lente, waar we allemaal aan toe zijn. Weer lekker buiten spelen en in de 

zandbak, gewoon in de zon zitten, skeeleren op het schoolplein etc. Je kunt merken dat 

het warmer wordt en dat de leerlingen soms de jas al uit kunnen doen. Dit kan niet elke 

dag, het kan nog koud zijn dus een winterjas is af en toe nog zeker handig. In groep 5a 

hebben we op de vrijdag voor de vakantie lekkere pizzabroodjes gemaakt en natuurlijk 

………opgegeten. Wat waren ze lekker!! We hebben in groep 5a vorige week hele mooie 

paashazen gemaakt. Kijk maar eens naar de foto’s, het zijn echte kunstwerken geworden. 

Op donderdag 23 maart hebben we een verkeersles over de remweg en vrijdag 24 maart 

gaat het over de dode hoek in het verkeer. We hebben ook een nieuwe juf bij ons in de 

groep mogen verwelkomen: juf Marloes. Zij komt op de dinsdag ondersteunen. U kunt het 

lezen, we zijn lekker bezig in groep 5a en dan hebben we het nog niet eens gehad over 

alle andere dingen wie we doen zoals lezen, rekenen, taal, begrijpend lezen, schrijven, 

spelling, gym, Kanjertraining, Trefwoord, aardrijkskunde, muziek, verkeer, etc. etc. etc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Groep 5b 
We hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt in groep 5B. Zo zijn we bezig met 

Kanjertraining. In het speellokaal doen we verschillende opdrachten die te 

maken hebben met samenwerken. Zo moesten de kinderen zonder te praten 

verschillende opdrachten uitvoeren en gingen we blind tekenen. We leren 

overleggen en naar elkaar luisteren. Voor spelling hebben de kinderen een 

wandelend dictee gedaan met juf Anita. In het speellokaal lagen verschillende 

dictee woorden die de kinderen foutloos over moesten schrijven door telkens 

heen en weer te lopen. Met behulp van het wandelend dictee 

zijn de kinderen bezig geweest met woordbeeld en het toepassen van de 

actuele spellingregels. Op donderdag 23 maart krijgen de kinderen een 

verkeersles over de remproef. De kinderen gaan tijdens deze gastles bezig 

met de remweg van een auto. Op vrijdag 24 maart krijgen de kinderen nog 

een gastles. Deze keer gaat het over een blindspot. De komende tijd gaan 

we in groep 5b vooral inzetten op het lezen. We gaan op vaste momenten 

extra lezen en ook hebben de kinderen een werkboekje meegekregen 

zodat ze thuis nog extra kunnen oefenen. We hopen dat we een mooie groei te zien krijgen 

door nog meer in te zetten op het lezen. Op woensdag 29 maart hebben we een open 

dag op de Baldakijn. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken hoe wij werken in 

groep 5B. De kinderen willen graag hun werk laten zien en vertellen over de klas. Graag tot 

ziens bij ons in de groep!     

 

Groep 5c/6a 
Afgelopen periode is ook weer heel snel gegaan. We hebben heel wat dingen gedaan 

met elkaar. Zo is er een clinic geweest van handbal. De leerlingen gingen enthousiast aan 

de slag met allerlei handbalonderdelen. Zie hieronder een aantal actiefoto's.  

Verder zijn we ook druk bezig met de lessen van Kanjertraining. En hebben we samen 

nogmaals de opdracht gedaan om met alle stoelen uit het klaslokaal te komen. Ook 

daarvan ziet u hieronder het resultaat         

Op de dinsdag hebben we een nieuw gezicht in de klas namelijk juf Marloes. Zij gaat 

afwisselend ondersteunen in groep 5a en groep 5c/6a.  

Afgelopen maandag hebben de leerlingen weer muziekles gehad van juf Mariëlle en dit 

krijgen de leerlingen de komende 2 maandagen ook nog. Afgelopen maandag heeft ze 

een lied met de leerlingen gezongen in het teken van de landelijke kindermuziekweek.  

Komende donderdag en vrijdag komen er mensen van Veilig Verkeer Nederland om lessen 

te geven over de remproef en de blind spot.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



Groep 6b: 
De lente is weer begonnen. Wat hebben we weer zin het mooie voorjaarsweer.  We hopen 

dus ook dat het snel weer een beetje warmer wordt. We hebben na de voorjaarsvakantie 

een feestje gevierd omdat juf Aly jarig was. In de klas hebben we nog een lekker broodje 

‘knakworst’ gehad. Een vrijdag eerder heeft juf Aly nog met ze samen heerlijke macaroni 

gemaakt. Ze worden dus weer lekker verwend. Helaas is juf Aly op dit moment ziek en dus 

even niet aanwezig. We hebben al een mooi boekje voor haar gemaakt om haar even 

een hart onder de riem te steken. In de klas hebben we mooie katten gemaakt voor op het 

raam met knipsels uit tijdschriften. Ook hebben we al mooie paashazen of kuikens gemaakt 

die we op de vensterbank hebben neergezet. Donderdag 23 maart krijgen de kinderen 

een verkeersles over een remproef. Tijdens deze les mogen de kinderen een heuse 

remproef meemaken in een echte lesauto. Vrijdag 24 maart gaan ze kennis maken met de 

blindspot. Dit is in de vorm van een quiz en rap over de dode hoekproblematiek.  

 

Groep 6c 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer lekker, gezellig en hard aan het werk. We hebben 

tijdens de gymlessen een mooie en leuke handbalclinch gehad. Hierbij gingen we 

oefeningen doen die passen bij een handbaltraining. Wat hebben we genoten.   

Omdat we de afgelopen tijd heel erg goed ons best hebben gedaan, waren we alweer 

toe aan een groepsbeloning. We hebben een pyjamamiddag gehad. Waarbij we onze 

pyjama aandeden in de klas. Het was een hele gezellige middag en we doen ons best om 

weer genoeg punten voor een groepsbeloning te verzamelen.   

Afgelopen vrijdag 17 maart was het pannenkoekendag. Het is dan leuk om met de 

kinderen pannenkoeken te eten. Een moeder van een leerling uit de klas heeft voor ons 

allemaal heerlijke pannenkoeken gebakken en die hebben wij vrijdag ook lekker 

opgesmikkeld met elkaar. Het was een gezellige dag!   

 

Groep 7a 
We zijn begonnen aan het tweede deel van het jaar. In de voorjaarsvakantie konden we 

bijtanken om er vervolgens weer tegenaan te kunnen. Met de lente komt gelukkig ook 

weer wat meer zon. Afgelopen week hebben we daar met groep al even van kunnen 

genieten tijdens een wandeltocht. Zo af en toe doen we dit. Daarbij kregen de kinderen 

ook wat opdrachten mee die ze onderweg konden maken. Ook betekent de lente dat er 

weer leuke feestdagen aan komen waar we naartoe kunnen leven, zoals Pasen! We hopen 

op een gezellige, maar ook leerzame tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groep 7b 

Na de voorjaarsvakantie is juf Nicolet na haar zwangerschapsverlof weer gestart bij ons in 

de groep. Zij staat op donderdag voor de groep. Meester David is met zijn LIO-stage 

begonnen en staat van maandag tot en met woensdag voor de groep. Wij wensen hem 

veel succes met het laatste stuk van zijn opleiding. Met geschiedenis hadden we het over 

familiewapens en nu zijn we bezig om zelf een familiewapen te ontwerpen. We hebben al 

met een figuurzaag bordjes uit hout gezaagd. Dat viel nog niet mee, er zijn wel wat zaagjes 

gesneuveld. Maar toch goed gelukt! Daarna gaan we de familiewapens schilderen en 

vernissen. En hopelijk krijgen ze een mooi plekje in de familie. 

  



Groep 7c/8a 
De vakantie is pas net twee weken voorbij, maar het lijkt alsof het alweer een maand 

geleden was. Wat is de afgelopen dagen veel gebeurd op school. Om te beginnen de 

spannende adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8. Zij weten nu definitief naar 

welke school ze gaan wanneer ze De Baldakijn aan het einde van dit schooljaar gaan 

verlaten. Dat gesprek was natuurlijk erg spannend. Afgelopen dinsdag waren er allemaal 

nieuwe meesters en juffen op school én komende vrijdag hebben we een speciale 

verkeersles over telefoongebruik op de fiets. Tel daarbij een verjaardag, een studiedag én 

een nieuwe klasgenoot (wat fijn dat ze zo goed verwelkomd wordt door onze groep!) bij 

op en het is meteen duidelijk dat we het de afgelopen dagen erg druk en gezellig hebben 

gehad in de klas. Wordt het de komende weken rustiger?.. eigenlijk niet, we werken toe 

naar de ‘project-weken’ er is nog een SBO-Teamdag én de schoolfotograaf komt op 

bezoek. Voor je het weet is het alweer Pasen! 

 

Groep 8b 
Vakantiegevoel ligt ver achter ons, want wat heeft de groep veel gedaan. Alle adviezen 

zijn gegeven, de meeste leerlingen weten naar welke vervolg school ze gaan. Nu komen 

de laatste loodjes van acht, zoals het verkeersexamen. Eerst theorie op school, dit op 

maandag 27 maart, daarna nog een praktijkexamen. Over het praktijkexamen krijgt u nog 

informatie, omdat de leerlingen dan ook een fiets nodig hebben. Met techniek zijn we met 

verschillende dingen bezig in de groep, van Lego legue tot verven met primaire kleuren. 

Van bruggen bouwen met verschillende materialen tot morse code maken. We hebben 

nog genoeg te doen dit laatste halfjaar, op naar een leuke afsluiting van een 

schoolperiode.  

  

Groep 8c 
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. Verder zijn we flink 

aan het oefenen voor het Nationaal VVN Verkeersexamen. Maandag 27 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.  

Op dinsdagmiddag staat er techniekles op het rooster. Vorige week zijn we druk aan het 

bouwen geweest met lego. Opdracht geslaagd. 

 

  



 

 

 

 


