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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school in groep B3. 
Met dit schrijven willen wij u zo goed mogelijk informeren over belangrijke zaken in groep B3. 
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 B3. 

 
 

                   
Ilse van de Mosselaar                                                       Karin van den Bosch                                                                                                
                                                                                                      
Aanwezig op maandag en                                                Aanwezig op woensdag, donderdag 
dinsdag                                             en vrijdag      
ilse.vandemosselaar@prodas.nl                              karin.vandenbosch@prodas.nl 
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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. 
De leerlingen worden buiten door de betreffende leerkracht opgehaald. Wanneer er echt 
dringende zaken zijn kunt u deze dan kort met de leerkracht delen.  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 2 keer in de week gymles, namelijk op dinsdag en op donderdag.  
Belangrijk is dat uw zoon/ dochter op dinsdag en 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. 
 

 
Schoolgruiten 
Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk, dit is ook de reden waarom wij als school aan het 
schoolgruiten meedoen. Op deze manier eet elke leerling tenminste tweemaal per week fruit. 
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 (10.15-10.30 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, mag dit natuurlijk gevierd worden 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. 
 

 

 

 



 

 

Huiswerk 
Om de leerlingen voor te bereiden op de grote stap naar het voortgezet onderwijs krijgen de 
leerlingen in onze groep 3 keer in de week huiswerk. 
In niveaugroep B1-2 krijgen ze op dinsdag huiswerk voor rekenen, op woensdag voor taal en op 
vrijdag krijgen ze huiswerk voor spelling. 
In niveaugroep B3 krijgen ze op maandag huiswerk voor taal, op woensdag voor rekenen en op 
vrijdag krijgen ze huiswerk voor spelling. 
 
Verder krijgen ze gedurende het schooljaar regelmatig leerstof mee voor aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuurkunde/techniek en Engels. 
 
Voor sommige leerlingen lijkt dit om te beginnen erg veel, en vaak vinden ze het lastig om te 
plannen. Om ze daar een beetje bij te kunnen helpen krijgen ze van school een agenda. Ook 
leggen we aan het begin van het schooljaar stap voor stap uit hoe ze deze agenda kunnen/ en 
moeten gebruiken. 
 
Belangrijk is dat de leerlingen de agenda iedere dag bij zich hebben. 
 
Wanneer de leerlingen hun huiswerk een keer vergeten is dat niet meteen een probleem; wij 
hebben op school de afspraak dat ze dit dan de volgende dag laten zien.  
Wanneer dit in dezelfde periode ( van vakantie tot vakantie) nog een keertje gebeurt of voor 
komt, is de afspraak dat het betreffende huiswerk na schooltijd gemaakt wordt.  
 
 
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. 
 
 
Advies vervolgonderwijs 
Omdat de leerlingen dit schooljaar schoolverlater zijn, krijgen ze met de adviesgesprekken in 
februari 2020 een advies voor het vervolgonderwijs.  
 
Als u hier tussendoor meer over wilt weten kunt u altijd een afspraak maken met ons of met 
Monique de Greef ( IB-er). 

 
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 10 en donderdag 13 februari adviesgesprekken 



 
Belangrijke data schoolverlaters: 
- maandag 11 november: afname NIO (Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau) 
- donderdag 2 april: theoretisch verkeersexamen 
- dinsdag 14 april, woensdag 15 april of donderdag 16 april: praktisch verkeersexamen 
- woensdag 15 april en donderdag 16 april: afname IEP eindtoets 
- dinsdag 23 juni, woensdag 24 juni en donderdag 25 juni: Kamp schoolverlaters 
- donderdag 9 juli: schoolverlatersavond 
 
Belangrijke data IVO-Deurne: 
- 12, 14, 18 of 20 november: informatieavond ivo-deurne 
- zondag 2 februari: kijk dag ivo-deurne 
- woensdag 19 februari: proeflessen ivo-deurne 
- 9 t/m 13 maart: aanmelding ivo-deurne 
 
Toetsweek: 
– maandag 20 januari tot vrijdag 31 januari 
 
Rapporten: 
– donderdag 6 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 
– 9 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) 
- vrijdag 10 juli (laatste schooldag) 
 

 
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. 

 



 
 
 
 
 
 


