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Beste lezer, 

Dit is de derde 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 25 november  Leerlingen groepen 3 en 4 vrij (wijziging)  

Maandag 5 december Sinterklaas 

Donderdag 15 december Nieuwsbrief December 

Donderdag 22 december Kerstmaaltijd 

Vrijdag 23 december  Kerstviering in Poststraatkerk (leerlingen om 12.00 u. vrij) 

 

Vrij: De groepen 7c/8a en 8c zijn woensdag 30 november vrij in verband met een 

cursus van enkele leerkrachten. Er is helaas geen vervanging beschikbaar. 

 

PERSONEEL 
Juf Harma gaat ons per 1 februari 2023 helaas verlaten en zal als directeur van obs de 

Wiekslag in Blijham aan de slag gaan. We houden u op de hoogte hoe haar huidige 

taken/werkzaamheden zullen worden ingevuld.  

Meester Peter is nog steeds herstellende van zijn ziekzijn. De re-integratie loopt en Peter 

komt per week steeds meer dagdelen op school om te ervaren wat lukt en wat nog 

moeilijk gaat. Meester Martin Smit vervangt Peter enkele dagdelen.  

Juf Lotte van groep 5b is na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Juf 

Simone Vijfschaft vervangt haar op maandag, dinsdag en woensdag en juf Anita Gashi 

vervangt juf Lotte op de donderdag en de vrijdag. Juf Simone staat op donderdag en 

vrijdag in de groepen B en A. We vinden het fijn dat juf Simone nu de hele week bij ons op 

school werkt. 

Meester Nik Groenewold ondersteunt ons vanaf de herfstvakantie, tot de kerstvakantie, als 

onderwijsassistent in een aantal groepen. 

 

LEERLINGEN 
De 16 groepen zijn behoorlijk gevuld. We begonnen dit jaar met 225 leerlingen. Op dit 

moment tellen we 227 leerlingen. Bovendien zullen er na de Kerstvakantie nog enkele 

leerlingen worden geplaatst. Uiteraard zal op enig moment de grens bereikt zijn. Het is niet 

te hopen dat we ‘nee’ moeten verkopen, omdat er domweg geen fysieke ruimte meer is. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

 

SINTERKLAAS 
Het is weer een spannende tijd voor heel veel kinderen. Sinterklaas is in het land. De 

kinderen hebben op 22 november wel allemaal al iets lekkers in hun schoen of in hun vak 

gevonden, dus de Pieten zijn langs geweest.  

Op maandag 5 december wordt er in alle groepen het Sinterklaasfeest gevierd. Uiteraard 

met cadeautjes.  

De leerlingen van de groepen A en B zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Er is dan geen 

taxivervoer, u moet uw kind zelf ophalen. 

 

KERSTVIERING 
Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om op vrijdag 23 december de kerst te vieren in de 

Poststraatkerk. Alle ouders zijn dan welkom. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. De 

leerlingen zijn om 12.00 u. vrij.   



 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Groep A en B  
Deze week zijn we begonnen met werken over Sint.  Het prentenboek van boer Boris en het 

paard van Sinterklaas staat centraal. De foto's van al onze activiteiten staan op de Parro 

app. Het is een leuke tijd in de groepen. Denkt U eraan dat de kleuters op 5 december om 

12 .00 uur vrij zijn ?  U moet zelf voor vervoer zorgen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3a 

De aankomende weken staan in het teken van Sinterklaas. We lezen en rekenen veel over 

de Sint. Lezen van woordjes of het rekenen met pepernoten. Afgelopen vrijdag hebben wij 

samen met groep 3b een bezoek gebracht aan het logeerhuis van Sinterklaas. Hij logeerde 

in Villa De Beuk. Tijdens het bezoek hebben we de testpiet ontmoet, pepernoten 

gebakken, gym oefeningen gedaan en Sinterklaas gesproken in zijn werkkamer.  

Met lezen kennen wij nu al bijna 19 letters, we oefenen nu met de letters en woordjes van 

kern 3. Belangrijk is wel om samen met de kinderen te blijven lezen, elke maandag geven 

wij een blad met huiswerk mee! Met rekenen oefenen wij het tellen tot en met 30 en het 

benoemen van de buurgetallen. Splitsen tot 9 blijven we dagelijks doen.  

 

Groep 3b/4a 
De drukke, gezellige weken zijn weer aangebroken! De kinderen hebben prachtige 

lampionnen (unicorns of Semsom het aapje) gemaakt en hebben mooie liederen 

gezongen in school voor de andere juffen. Afgelopen vrijdag hebben we het logeerhuis 

van Sinterklaas (Villa de Beuk) bezocht, wat was dat leuk! We hebben Sinterklaas zijn 

slaapkamer bekeken, we mochten de pieten helpen met pepernoten bakken, we hebben 

Sinterklaas bezocht in zijn werkkamer en nog veel meer gedaan. Elke dag kijken we samen 

het Sinterklaasjournaal in de klas, tjonge, wat is het weer spannend! Zullen de pakjes op tijd 

in Nederland zijn? Naast alle festiviteiten wordt er natuurlijk ook nog hard gewerkt in de klas. 

Zo kunnen we getallen t/m 9 inmiddels splitsen (met pepernoten), kennen we inmiddels al 

20 letters en kunnen steeds meer woorden en zinnen lezen.  

 

Groep 4b 
De maanden november en december is een gezellige tijd, met veel leuke feesten. We zijn 

begonnen met Sint Maarten. Gelukkig was het goed weer en niet te koud om te lopen. 

Aan de verhalen te horen hebben de kinderen veel snoep opgehaald. Daarna waren we 

alweer gauw in Sinterklaassferen. We hebben hele leuke huizen geknutseld. 

Ondertussen zijn we natuurlijk ook druk bezig met lezen, rekenen, taal en nog veel meer.  

 

  



 

Groep 4c 
We zitten weer midden in de gezellige, drukke feestperiode. De kinderen hebben Sint 

Maarten goed kunnen vieren. Het was prima weer, het was op vrijdagavond en ze hadden 

mooie lampionnen geknutseld. Ook hebben ze tassen vol met snoep opgehaald.  

Intussen zijn we al in de Sinterklaasstemming. We hebben mooie huizen op de ramen 

geknutseld en hierbij zijn leuke pietjes geknutseld. 

Ondertussen zijn we ook gewoon in onze werkboeken aan het werk. Het goed op tempo 

lezen gaat steeds beter en met het rekenen zijn we met het splitsen aan het oefenen en 

dan het splitsen van de tientallen en de “losse”. Bijvoorbeeld 23 is 20 en 3. Ook zijn we het 

klokkijken aan het oefenen. Dit is ook leuk om thuis te oefenen. En dan natuurlijk op een 

klok met cijfers en wijzers. De digitale tijden gaan we ook nog leren.  

 

Groep 5a 
De lampionnen kunnen weer aan de kant, wat waren ze trouwens mooi hè, want in groep 

5a gaan we volle kracht vooruit richting december net als de stoomboot van Sinterklaas. 

Op dit moment geeft meester Sander de lessen op de maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag, maar op dinsdag is ook juf Nika in groep 5a om lessen te geven. Zij volgt de 

opleiding tot leerkracht en doet haar stage in onze groep. Op de maandag en de dinsdag 

is juf Natasja er. Zij doet de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker tweede 

jaar aan het Noorderpoortcollege in Stadskanaal. Op vrijdag is juf Naomi in de groep om 

haar stage te doen vanuit de opleiding pedagogiek in Leeuwarden. U kunt het lezen, de 

school is een leerzame plek voor zowel onze leerlingen als voor studenten. Meester Menno 

geeft les aan groep 5a op de donderdagen. We gymmen op de dinsdag en de woensdag 

en het gaat goed met de gymkleding! De meeste keren is het nu prima voor elkaar. Wat 

ook prima voor elkaar is, is de werkhouding van groep 5a. Wat doen ze goed hun best met 

lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal, schrijven, wereldoriëntatie en gymnastiek. 

Inmiddels hebben we al een paar knutselwerken gemaakt voor Sinterklaas en vrijdag 29 

november gaan we zelf pepernoten bakken!  

 

Groep 5b 
Voor groep 5b was het wel even wennen na de herfstvakantie. Juf Lotte is namelijk  

met zwangerschapsverlof en juf Anita en juf Simone staan nu samen voor de groep.  

Op maandag, dinsdag en woensdag geeft juf Simone les en op donderdag en vrijdag  

juf Anita. Ondanks het wennen doen de kinderen goed hun best en werken we hard.  

Zo hebben we een mooie lampion gemaakt om mee langs de deuren te gaan op  

11 november en hebben we Chinese lampionnen gemaakt als versiering in de klas.  

Vanaf deze week gaan we verder met het thema Sinterklaas. De klas komt langzamerhand 

al een beetje in de stemming met wat Sinterklaasversiering. In de  

pauze kijken we het sinterklaasjournaal, zodat we op de hoogte  

blijven van het laatste Sinterklaasnieuws. Daarnaast gaan we op  

dinsdag 29 november pepernoten bakken met de groep.  

Met spelling werken we op dit moment aan de woorden met  

de str, ng/nk en woorden met de letter f. Soms is het nog best  

lastig, maar we blijven met zijn allen oefenen. In de niveaugroepen  

blijven we op verschillende niveaus oefenen met rekenen en lezen.  

Sinds deze week is groep 5b gestart met de emotiemeter. Bij  

binnenkomst pakken de kinderen hun eigen wasknijper en maken  

deze vast aan de kaart. Op de kaart staan drie verschillende  

emoties. Een blij, neutrale en verdrietige/boze emotie. Met behulp  

van de wasknijper kunnen de kinderen aangeven met welk gevoel  

ze de klas inkomen. Ook mogen de kinderen na de pauze hun  

wasknijper verplaatsen mocht dit nodig zijn. Er kan immers veel  

gebeuren op een dag dat ervoor zorgt dat je in een andere  

emotie terecht komt. We zijn deze week begonnen en merken dat  

de kinderen er serieus mee aan de slag zijn!  

 

 



 

 

Groep 5c/6a 
De weken gaan vlug voorbij! We hebben twee weken geleden lampionnetje gelopen door 

de school met onze zelf geknutselde lampions. De dag erna kwam de Sint alweer in het 

land. We hebben van de muziek juf leuke Sinterklaasliedjes geleerd.   

De juffen van onze groep zitten momenteel een beetje in de lappenmand. Juf Anita heeft 

een spierscheuring in haar kuit en loopt daarom op krukken. Juf Johanna heeft de groep 

de afgelopen twee weken gedraaid, omdat juf Anita nog niet zo mobiel is. En juf Margreet 

is ook ziek geweest vorige week. Vandaar dat de leerlingen afgelopen donderdag en 

vrijdag vrij waren. Gelukkig is juf Margreet deze week weer op school! 

Juf Johanna heeft met de kinderen al leuke huisjes en gluurpietjes geknutseld.  

Zie foto's hieronder. 

Woensdag 23 november zijn we met de groep naar de bibliotheek geweest en hebben we 

gewerkt met Dash en Dot. We hebben geleerd hoe je kunt programmeren. 

 

       
 

 Groep 6b  
Een drukke tijd is weer aangebroken. De herfstvakantie is nog maar net achter de rug en 

we stomen alweer door richting Sinterklaas en Kerst.  Inmiddels hebben we Sint Maarten 

alweer gehad. Wat was het gezellig! In de klas hebben we een mooie dobbelsteenlampion 

gemaakt. Op de vrijdagmiddag mochten ze hiermee langs de andere bovenbouwklassen 

om te zingen en natuurlijk ’s avonds langs de deuren om hun snoepgoed te scoren. Nu zijn 

we druk bezig met Sinterklaas. Inmiddels hebben ze allemaal een verlanglijstje gemaakt en 

hebben ze lootjes getrokken. Voor 2 december kunnen ze thuis een surprise en gedicht 

gaan maken voor het kind dat ze hebben gekozen. Van het gekregen verlanglijstje kunnen 

ze een cadeautje gaan kopen voor hun klasgenoot. In de klas hebben we op de ramen 

een huisje geknutseld. We gaan nu nog een soort glas in lood-sint of - piet maken. Met 

aardrijkskunde hebben we het gehad over de provincies in het noorden: Groningen, 

Friesland en Drenthe. We hebben belangrijke plaatsen in een atlas opgezocht. Dit vonden 

ze erg interessant. In deze periode is ook de muziek juf langs geweest om met ze liedjes te 

zingen over Sinterklaas en deden ze er oefeningen bij. Donderdag gaan we nog op bezoek 

bij de bibliotheek. We gaan daar leren programmeren met Dash.    

 

Groep 6c  

Sint maarten: We zijn druk bezig geweest met de 

lampionnen voor 11 november en hebben mooie 

resultaten behaald! De kinderen hebben veel plezier 

gehad. De Sint is weer in het land en daarom kijken wij in 

de naar het Sinterklaasjournaal, als we goed ons best 

doen kunnen wij een Kahoot verdienen, wij doen hiervoor 

erg ons best! In de bovenbouw trekken we lootjes en 

maken we een gedicht en een surprise voor elkaar. De 

lootjes zijn getrokken en de verlanglijstjes zijn uitgedeeld! 

Het belooft weer een heel mooi feest te worden.   

 

  



 

Groep 7a 
De lampionnen zijn weer opgeborgen, de snoepjes waarschijnlijk nog niet op. Maar wat 

een werk hebben we verzet om de lampionnen af te krijgen. Er moest flink getekend en 

geprikt worden. Elk vrije moment tussen lessen door werd er wel gewerkt aan de lampions. 

Het resultaat mocht er dan ook wezen.   

De ogen zijn nu op Sinterklaas gericht. Waarschijnlijk volgt uw kind thuis trouw het 

Sinterklaasjournaal. In de klas betekent dit dat we lootjes hebben getrokken en 

verlanglijstjes hebben gemaakt. In de komende dagen kunnen de kinderen hard aan de 

slag om een mooie surprise te maken en een mooi gedichtje te schrijven. We hopen op 

deze manier met elkaar toe te werken naar een fijn Sinterklaasfeest.  

 

Groep 7b 
Gezellige maanden zijn dit. Sint Maarten is net achter de rug en nu komen de gezellige 

kerstdagen eraan met alles wat erbij hoort. Maar op dit moment werken we eerst toe naar 

de verjaardag van Sinterklaas. Lootjes zijn getrokken en de komende dagen gaan we eens 

kijken hoe je het beste een mooi gedicht voor een ander kan schrijven. Waar moet je dan 

allemaal aan denken? Leuk! Maar ook best wel moeilijk soms. In ieder geval zijn de 

kinderen enthousiast en verheugen we ons op mooie surprises. Vorige week was er ook een 

vrachtwagen op school, waarin de leerlingen een verkeersles hebben gekregen over 

“dode hoeken". Volgens een van de leerlingen was het “machtig interessant”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7c/8a 
De herfstvakantie is nog maar net voorbij, al lijkt het al weken geleden. Waarschijnlijk komt 

het doordat we de afgelopen weken gigantisch veel gedaan hebben op school. Begin 

november stond natuurlijk alles in het teken van “Sint-Maarten”, in de klas hebben we 

(zonder een voorbeeld) lampionnen gemaakt van plastic flessen. Sommigen vonden dat 

erg lastig en anderen konden hun creatieve ideeën helemaal kwijt! Na ‘s middags een 

proefrondje op school te hebben gelopen, waren de kinderen en lampionnen helemaal 

klaar om op 11 november de deuren langs te gaan op jacht naar snoepgoed. Vanaf 12 

november verschuift de aandacht en spanning alweer naar het volgende feest… 

Sinterklaas komt eraan. In onze groep gaan we dit jaar Surprises en gedichten voor elkaar 

maken en kopen we kleine cadeautjes voor onze klasgenoten. De verlanglijstjes zijn 

allemaal gemaakt en de lootjes zijn inmiddels getrokken, op naar 5 december.. SPANNEND! 

Wat ook spannend was: de meeloopmiddag voor de groepen 8 bij het Praktijkonderwijs. 

De kinderen hebben daar lessen Houtbewerking, Koken en Avo (Algemene Vorming) 

gevolgd. Daar hebben ze mooie en lekkere dingen gemaakt. Tussendoor hebben we nog 

een verkeersles over de “dode hoek’ gehad en (je gelooft het niet) ook nog een aantal 

normale schooldagen. Op naar de volgende periode! 

 

  



 

 

Groep 8b 
In een korte tijd hebben we ontzettend veel gedaan. Een paar bijzonderheden op een rij. 

Juf Marloes heeft de NIO afgenomen, een intelligentietest voor de hele groep, de uitslag 

van de NIO wordt besproken bij het adviesgesprek in februari/maart. De leerlingen hebben 

hier serieus werk van gemaakt, goed om te zien dat iedereen super zijn best deed. 

Schoolontbijt hebben we in dezelfde week gehad, dit was niet aangekondigd omdat er 

vorig jaar te weinig was. Nu was er meer dan genoeg en heeft iedereen die wilde zijn buik 

vol kunnen eten. Een aantal namen dit zeer letterlijk. 11 november was de dag, dat de 

lampionnetjes mochten branden. Iedereen heeft een eigen lampion gemaakt, waarmee 

ze mee op pad konden. Afgelopen maandag hebben de leerlingen gekeken op 

Praktijkonderwijs Ubbo Emmius, ze hebben een lessenserie gevolgd met koken, 

houtbewerking en mentoruur. In de Parro-app zijn ook foto's te vinden. De leerlingen 

vonden het reuze interessant om een kijkje te nemen op de middelbare school. We gaan 

nu een periode van vieringen in. Alle lootjes zijn getrokken. We kijken uit naar alle mooie 

surprises die gemaakt gaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8c 
Druk, druk en druk... Lampionnen gemaakt en Sint Maarten gelopen. De verlanglijstjes voor 

Sinterklaas zijn gemaakt en we hebben lootjes getrokken, iedereen heeft nu het 

verlanglijstje van iemand anders. Aankomende periode aan slag met het kopen van een 

cadeau, het maken van een toffe surprise en een mooi gedicht. Op vrijdag 2 december  

moet alles weer op school zijn. Op maandag 5 december vieren we dan met z’n allen het 

Sinterklaasfeest. We gaan er een mooie dag van maken. Ondanks alle extra zaken geven 

we natuurlijk ook nog gewoon les. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek etc. 

Tijdens de aardrijkskunde lessen hebben we veel geleerd over Zuid-Amerika. Volgende 

week gaan we beginnen met een nieuw hoofdstuk over het werelddeel Afrika. Ook met 

geschiedenis gaan we beginnen in een nieuw hoofdstuk. We hebben de Gouden Eeuw 

verlaten en gaan nu richting de Franse revolutie. Tijdens de natuur/techniek lessen gaan 

we aan de slag met Techniek in huis. 

Afgelopen maandag was de meeloopmiddag voor de groepen 8 bij het UBBO 

Praktijkonderwijs in Stadskanaal. We hebben een les algemene vorming gehad. Ook zijn we 

aan het timmeren geweest, en hebben we gekookt. We kunnen terug kijken op een 

geslaagde middag. Top! 

 

 


