
 

 

 

 

Informatie groep M2 
SBO de Brigantijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  SBO de Brigantijn 
0493-493138 

  
Kanaalstraat 38 

5711 EJ Someren 
 

brigantijn-s@prodas.nl    
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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school in groep M2. 
Met dit schrijven willen wij u zo goed mogelijk informeren over belangrijke zaken in de groep.  
Overige informatie over de school kunt u terugvinden op de website van onze school: 
www.sbodebrigantijn.nl. 
Natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen na schooltijd of een email of bericht sturen via het 
ouderportaal.   
 
We stellen ons even voor: 
 
In het schooljaar 2019-2020 is Lisanne Smulders full-time de leerkracht van uw kind.  
Ook zijn er dit schooljaar twee stagiaires werkzaam binnen de klas.  

 

 
Lisanne Smulders                                                                                             
Lisanne.smulders@prodas.nl  
Groepsleerkracht  
 

  
Zoë Sandkuijl  
Stagiaire Pedagogiek  
Stagedagen: maandag en dinsdag  
 

Lotte van den Boogaard  
Stagiaire onderwijsassistent  
Stagedagen: donderdag en vrijdag  

http://www.sbodebrigantijn.nl/
mailto:Lisanne.smulders@prodas.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 op donderdag gym.  
Belangrijk is dat uw zoon/dochter op donderdag gymspullen bij zich heeft want op school 
hebben we de afspraak dat wanneer een leerling geen gymspullen bij zich heeft hij/zij niet mee 
mag doen met de gymles. 
Ook werken we op de Brigantijn met de methode natuurlijk bewegen. Dit houdt in dat we 
meerdere momenten per weer gymactiviteiten buiten hebben.  
 
Praktische zaken 
Eten en drinken  
Iedere dag (m.u.v. woensdag) neemt uw kind een lunchpakket mee naar school voor het 
overblijven. Op school is er een mogelijkheid om melk of thee te ontvangen bij de lunch. Uw 
kind kan dit doorgeven bij de leerkracht. Ook zien wij graag dat uw kind een gezonde snack bij 
zich heeft voor de kleine pauze. 
 
Verjaardag vieren 
Wanneer uw zoon/dochter jarig is, vieren we dit 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 en 
dergelijke. Ook het inschrijven voor de oudergesprekken vindt plaats via dit ouderportaal. 
Er is ook een app te downloaden voor op uw telefoon. Zo ontvangt u meldingen bij berichten.  
 
Programma:  
Sociaal emotionele ontwikkeling:  
Binnen de Brigantijn vinden we het 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? 
 
 
 
 
 



Leren:  
Bij de vakken rekenen, spelling en technisch lezen werken kinderen op het niveau wat passend is 
bij de laatste toets scores. Daarom wisselen de kinderen dan ook van lokaal wanneer dit nodig 
is. Kinderen kunnen met deze vakken dus in groep M1-2, groep M3 of M4 zitten.  
De andere vakken volgen ze in de eigen klas, de stamgroep. Het niveau wat hierbij aangeboden 
wordt is gelijk aan het niveau van groep 4 van de basisschool. Hierbij wordt wel extra gelet op 
het werktempo van de kinderen.  
 
Lezen:  
Voor de kinderen in M2 is lezen erg belangrijk. Het eerste stapje van de leesontwikkeling is 
gemaakt en deze gaan we dit jaar verder uitbouwen. Hierbij is het belangrijk dat uw kind genoeg 
lees kilometers maakt. Lezen leert uw kind namelijk alleen maar door het te doen.  
Voor uw kind zou het heel fijn zijn wanneer u iedere dag even 10 minuten samen zou willen 
lezen. Voor de leesontwikkeling is het belangrijk dat uw kind hardop leest en met zijn/haar 
vinger of een leeskaartje meeleest. Bij foutjes mag u de fout meteen herstellen zonder hier de 
nadruk op te leggen. Bijvoorbeeld: Er staat een boom in het bos – uw kind leest: ‘er staan 
bomen in het bos.’ U leest dan de goede zin voor: ‘er staat een boom in het bos.’ En laat uw kind 
daarna gewoon verder lezen. Hierdoor voorkomt u dat uw kind gefrustreerd raakt omdat het 
keer op keer het woord, of de zin, fout leest.    
 
Rekenen:  
In M2 wordt een begin gemaakt met rekenen over het 100tal. Ook zal de klok verder behandeld 
worden en leren kinderen keersommen. Ook voor keersommen geldt, dat kinderen deze moeten 
oefenen om ze te kunnen onthouden.  
Wanneer dat nodig is ontvangt u hiervoor een extra uitleg. Mocht uw kind keersommen nu al 
heel leuk vinden, dan is de website: www.rekenen.nl een fijne website om te oefenen.  
 
Begrijpend lezen:  
In M2 beginnen de kinderen voor het eerst met begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de 
methode nieuwsbegrip. Deze methode schrijft iedere week een tekst over een onderwerp wat in 
het nieuws is geweest die week. Het is voor uw kind dus heel fijn wanneer hij thuis het 
jeugdjournaal kan kijken. Hierdoor worden de lessen van begrijpend lezen makkelijker om te 
volgen. Ook is dit heel goed voor de woordenschatontwikkeling van uw kind. Het jeugdjournaal 
komt elke avond om 19.00u op NPO ZAPP.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rekenen.nl/


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. 

 

 

 

 

 

 

 


