
 

 

 

 

Informatie groep O1-2 
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                                                                                                                     SBO de Brigantijn 
Schelde 1 

5751 VJ Deurne 
0493-312587 

brigantijn-d@prodas.nl 
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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school in groep O1-2. 
Met dit schrijven willen wij u zo goed mogelijk informeren over belangrijke zaken in groep O1-2. 
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 O1-2. 

 

    
Leerkracht                                 Leerkracht                                   Onderwijsassistent 
Laura Driessen                          Monique de Greef                     Jessie van den Elsen 
Laura.driessen@prodas.nl     monique.degreef@prodas.nl  jessie.vandenelsen@prodas.nl  
In onze klas op ma,di,wo,vr.   In onze klas op donderdag       In onze klas op ma,di,do,vr. 
                                                     

 

   
Onderwijsassistent                       Pabo stagiaire 4e jaars. 
Sharon Grun                                  Dana de Wit 
Sharon.grun@prodas.nl              dana.dewit@prodas.nl 
In onze klas op woensdag.           In onze klas op ma en di. 
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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. 
Vanaf 8.30 uur mogen de leerlingen op het schoolplein. Om 8.45 beginnen we. 
De leerlingen worden buiten door de betreffende leerkracht opgehaald. Wanneer er echt 
dringende zaken zijn kunt u deze dan kort met de leerkracht delen.   
 
Wij proberen aan het einde van de schooldag net iets voor de bel (14.45 uur ) buiten te zijn. 
Zodat wij de dag rustig af kunnen sluiten en om beter overzicht te hebben.  
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 vrijdag. De kinderen mogen 
gymschoenen in de blauwe gymtassen bij onze kapstok stoppen. Gymschoenen graag voorzien 
van naam. In principe gymmen wij in onderbroek en hemd. Kinderen mogen ook gymkleding 
aan, maar dan moeten ze wel goed zelfstandig kunnen omkleden. Ze moeten dan ook zelf zorgen 
dat er gymkleding in de blauwe tas komt. 
Op dinsdag krijgen we gymles van Niels van Leef! Wij gymmen dan samen met groep M1-2. We 
hebben de afspraak op school dat wanneer een kind geen (passende) gymschoenen bij zich 
heeft, hij of zij niet mee kan doen met de gymles. 
 

Eten op school. 
Van 10 uur tot 10.15 uur eten we in de klas ons fruit op, van 10.15 uur tot 10.30 spelen we met 
de hele school buiten. Van 10:30 tot 11.15 uur spelen alleen de kleuters nog buiten. Vaak doen 
we dit samen met de kinderen van de Piramide, het kan ook zijn dat er kinderen onder het 
buitenspelen een korte instructie in de klas krijgen.   
Van 12 uur tot 12.30 eten we onze boterhammen met thee of melk op. Mocht je niet 
aangegeven hebben melk of thee af te willen nemen, graag zelf wat te drinken mee geven. Als in 
de loop van het jaar hier iets in wisselt, graag even laten weten. Zorgen wij dat we dit 
doorgeven. 
Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk. Ons doel is om alle kinderen dagelijks gezond te 
laten eten en daarbij hun portie fruit nuttigen. Snoep en koek horen hier niet bij.  
 
Verjaardag vieren 
Wanneer uw zoon of 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. Wij vieren de verjaardag zonder ouders. Dit om te voorkomen dat het een 
te grote aangelegenheid wordt wat voor sommige kinderen al snel te veel kan worden.  
Wij maken in onze klas geen werkjes voor familieleden die jarig zijn. 
 
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. 
Wanneer een kind naar de dokter/tandarts/ etc. moet kunnen jullie in ouderportaal een 
absentiemelding aanmaken. 



 
Mochten er dringende vragen of meldingen zijn die dezelfde dag gemeld moeten worden, 
vinden wij het fijn dat er even naar school gebeld wordt. Wij krijgen de melding dan zeker op tijd 
binnen. 
 
Wanneer een leerling door iemand anders wordt opgehaald, horen wij dit graag. 
 
Als er een reden is dat uw kind niet naar school kan komen, anders dan ziekte of bezoek aan de 
arts of iets dergelijks, dan dient u een aanvraag voor verlof in te dienen. Dit is een verplichting 
die ons is opgelegd door de leerplicht. U kunt bij ons een formulier voor verzoek tot verlof 
vragen; de directeur beslist of het verlof wordt toegekend.  
 
 
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. 
 
Wat kunt u thuis doen? 
Het beste wat je thuis kunt doen om te helpen is veel met je kind praten over alles wat je ziet en 
tegenkomt.  Het is ook belangrijk om veel voor te lezen, dit vinden kinderen dan ook vaak erg 
leuk. Ook vaker een zelfde boek lezen vinden kinderen vaak leuk en is leerzaam.  
 
Klassenafspraken 
Op maandag hebben we vertelkring van het weekend, de kinderen mogen dan iets meenemen 
van thuis om in de kring te laten zien. Dit gaat daarna weer in de tas. Verder mogen de kinderen 
geen speelgoed van thuis meenemen, we hebben voldoende speelgoed op school. 
 
Wij hebben in de klas een kanjerbeker, elke dag zetten we daarmee één kind in het zonnetje. 
Ieder kind komt eens in de paar weken aan de beurt. Willen jullie zorgen dat de beker de 
eerstvolgende schooldag weer terug komt.  
 
Nieuwe ouders mogen ’s ochtends bij het brengen mee de klas in komen. Het is wel de 
bedoeling dat kinderen na een aantal weken leren om dit af te bouwen en zelf naar binnen te 
gaan. 
 
Wij zijn de meeste dagen tegelijk met de Piramide uit. Sommige kinderen vinden het nog lastig 
om zelf hun ouders te vinden of om bij de leerkracht te blijven wanneer ze niemand zien. Het is 
dan prettig wanneer jullie in de buurt van het muurtje bij de uitgang staan, zodat het voor ons 
overzichtelijk is wie er opgehaald is. 
 
Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag van jullie. Je kunt ons na school 
aanspreken of een bericht sturen via ouderportaal. 
 
Belangrijke data 
Onderstaand vindt u een lijstje met belangrijke data betreffende dit schooljaar. 



 
– maandag 2 en donderdag 5 september omgekeerde oudergesprekken 
– maandag 17 en donderdag 20 februari oudergesprekken 
– maandag 29 juni en donderdag 2 juli oudergesprekken 
 
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. 

 

 
 


