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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school in groep M1-2. 
Met dit schrijven willen wij u zo goed mogelijk informeren over belangrijke zaken in groep M1-2. 
Overige informatie over de school kunt u terugvinden op de website van onze school: 
www.sbodebrigantijn.nl. 
 
 
We stellen ons even voor: 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende leerkrachten betrokken bij groep M1-2. 

 

                                  
Elle van den Boomen                                                 Lijanne van Hees - Barten 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag           Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 
elle.vandenboomen@prodas.nl                              lijanne.vanhees@prodas.nl 

 

                                    
Melanie Kleijsen  (vervangt juf Elle)                         Nellie Leenders  
Aanwezig op maandag, dinsdag en  vrijdag            Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
melanie.kleijsen@prodas.nl                                      nellie.leenders@prodas.nl 
 

 

http://www.sbodebrigantijn.nl/


Schooltijden 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 14.45 uur. 
Op woensdag van 8.45 uur tot 12.15 uur. 
Wanneer er zaken zijn waarvan de leerkracht voor schooltijd op de hoogte moet zijn kunt u via 
het ouderportaal of telefonisch contact opnemen. Het is niet de bedoeling dat de ouders ‘s 
morgens mee naar binnen gaan.  
Na schooltijd zijn wij altijd bereid om met u een afspraak te maken, dit kan ook via het 
ouderportaal. 
 
Gym 
We hebben 1 keer in de week gymles, namelijk op donderdag.  
Het is belangrijk dat uw zoon/ dochter op donderdag gymspullen bij zich heeft want op school 
hebben we de afspraak dat een leerling niet mee mag doen als hij/zij geen gymspullen bij zich 
heeft. Daarnaast hebben we 3 keer per week Natuurlijk Bewegen. Dit zijn motorische 
oefeningen en spelletjes om de motoriek en de concentratie van de kinderen te verbeteren.  

 
Schoolgruiten 
Natuurlijk is ons doel dat alle kinderen dagelijks gezond eten en daarbij hun portie fruit nuttigen. 
Schoolgruiten houdt het volgende in: voor de kleine pauze (10.30-10.45 uur) wordt er, op 
dinsdag en donderdag uitsluitend groente en/of fruit meegenomen. Als we worden ingeloot 
voor het EU programma dat loopt van ongeveer begin november tot aan de meivakantie, krijgen 
de kinderen tijdens deze periode op de overige 3 dagen schoolfruit vanuit het EU 
schoolprogramma. 
 
Verjaardag vieren 
Wanneer uw zoon dochter jarig is, wordt dit natuurlijk gevierd in de  klas. U hoeft zelf niet voor 
een traktatie te zorgen. Wij hebben op school traktatie-potten waar de jarige een keuze uit mag 
maken. 
 
Ouderportaal 
Voor informatie en communicatie naar ouders toe maken wij gebruik van het ouderportaal van 
Basisonline. Nieuwe ouders krijgen van school een token (inlogcode) om aan te kunnen melden. 
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt voor dit ouderportaal en ook regelmatig inlogt omdat u via 
deze weg belangrijke informatie krijgt met betrekking tot uitstapjes, ouderavonden, foto’s en 
dergelijke. Ook het inschrijven voor de oudergesprekken vindt plaats via dit ouderportaal. 
 

Programma 
In M1-2 zitten dit schooljaar kinderen die werken op het niveau van de groep 3 van de 
basisschool. Bij allen is het uiteraard heel belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen in de 
groep. Welbevinden is een belangrijke pijler om te kunnen leren.  Er wordt dan ook veel tijd 
besteed aan sociaal emotionele ontwikkeling.  

 Wat zijn onze afspraken? 

 Hoe gaan we met elkaar om? 

 Hoe kunnen we het beste fijn met elkaar spelen en leren? 
 
Rekenen 
We werken met de methode ‘Reken Zeker’. Stapsgewijs leren de kinderen o.a. de getallenlijn 
t/m 30, splitsen, optellen en aftrekken t/m 10 en later de sommen t/m 20, de hele en halve uren 
van de klok aflezen en rekenen met euro’s. 



Lezen 
In M1-2 werken we met de leesmethode ‘Veilig Stap Voor Stap’. Deze methode is opgebouwd 
uit 12 kernen. In de eerste 6 kernen staat het aanleren van nieuwe letters en het oefenen van 
een goede leestechniek centraal. In de laatste 6 kernen komen bijzondere leesregels aan bod 
(denk aan de -aai-ooi-oei, -ng-nk).  
 
Schrijven 
De kinderen die dit schooljaar starten met lezen leren eerst de blokletters. De andere kinderen 
gaan de schrijfletters leren. We letten daarbij op de goede lettervormen, zithouding, potlood-
greep en zorgvuldigheid.  
 
Projecten en hoekenwerk 
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur hebben we gekoppeld aan projecten. Door 
aansprekende thema’s leren de kinderen veel over allerlei onderwerpen zoals seizoenen, 
vervoer, beroepen e.d. Het uitbreiden van de woordenschat is hierbij een belangrijk onderdeel. 
De thema’s koppelen we ook aan het hoekenwerk waarbij kinderen spelenderwijs in tweetallen 
met verschillende materialen aan de slag gaan om nieuwe dingen te leren/ontdekken.  
 
Wat kunt u thuis doen? 
Om goed te leren lezen is het belangrijk om op allerlei manieren te oefenen met letters en 
woorden en veel te herhalen. Voorlezen is daarvoor een hele goede (en gezellige!) activiteit om 
thuis met uw kind te doen. Ook het lezen van eenvoudige boekjes draagt hier aan bij. Bij de bi-
bliotheek kunt u gratis boeken lenen. 
Kinderen die in kern 7 of hoger werken kunnen leeshuiswerk krijgen om thuis nog eens extra te 
oefenen. Iedere week krijgen ze dan een tekst en voor iedere keer dat er thuis met pap/mama is 
geoefend kunnen ze een sticker verdienen. 
 
RT, AB en logopedie 
Binnen het SBO bestaat de mogelijkheid om extra ondersteuning te bieden op het gebied van 
logopedie, ambulante begeleiding en remedial teaching. 
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden via de groepsleerkracht en interne 
begeleider aangemeld. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. 
Na een intake wordt bepaald welke vorm van zorg past bij het betreffende kind. 
Deze extra zorg bieden we aan onder schooltijd. 
Mocht uw kind in aanmerking komen voor logopedie is het de bedoeling dat de oefeningen ook 
thuis geoefend worden. Het mapje moet op de dag dat uw kind logopedie krijgt weer mee terug 
naar school. Wanneer er thuis niet geoefend wordt gaat de logopedieplaats over naar een 
andere leerling.  
 
Belangrijke data 
Onderstaand vindt u een lijstje met belangrijke data betreffende dit schooljaar. 
 
– dinsdag 27 augustus: info-avond over onze zorgstructuur  
– maandag 2 en donderdag 5 september omgekeerde oudergesprekken 
– maandag 17 en donderdag 20 februari oudergesprekken 
– maandag 29 juni en donderdag 2 juli oudergesprekken 
 
 
 



Toetsweken: 
– maandag 20 januari tot vrijdag 31 januari 
– maandag 1 juni tot en met vrijdag 19 juni 
 
Rapporten: 
– donderdag 13 februari 
– donderdag 25 juni 
 
Vakanties: 
– 14 oktober tot en met 20 oktober 
– 23 december tot en met 5 januari 
– 24 februari tot en met 1 maart 
– 20 april tot en met 3 mei 
– 10 juli laatste schooldag, start zomervakantie 
 
Studiedagen: 
-  woensdag 23 oktober 
– vrijdag 6 december 
– woensdag 18 maart 
– donderdag 26 maart 
 
Extra vrije dagen: 
– maandag 13 april ( tweede paasdag) 
– dinsdag 5 mei ( Bevrijdingsdag) 
– donderdag 21 en vrijdag 22 mei ( hemelvaart) 
– maandag 1 juni ( Pinksteren) 
 
 

 
Wij hopen u hiermee voldoende praktische informatie gegeven te hebben.  

Voor vragen weet u ons te vinden. 
 

Wij vertrouwen op een fijne samenwerking met u en hopen er een heel fijn schooljaar van te 
maken. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


