
 

 
Agenda 
 
6 en 8 maart: Oudergesprekken (voor groep 7 zijn deze op 5 en 6 maart) 
8 maart: Thematisch inspectiebezoek over de overgang naar het voortgezet onderwijs 
9   maart: Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
12 maart: -Wijkagent in groep 6 en 7  

-MR vergadering 
13 maart: Groep 6, 7 en 8: ‘Bank in de klas’  
14 maart: Fietskeuring groep 7 
15 maart: -Nationale Boomplantdag 
  -Opnames ’t Klokhuis  
28 maart: Grote Rekendag 2018 
29 maart: Paasviering 
30 maart: Goede vrijdag – alle kinderen zijn vrij 
2      april: 2e Paasdag – alle kinderen zijn vrij 
3      april: Praktisch verkeersexamen voor groep 7 
 
 

Dat was ‘Een hele kunst’ 
Net voor de vakantie hebben we het cultuurproject afgerond met een tentoonstelling. Het was 
fantastisch om te zien dat er zo veel publiek is geweest om de werken van onze kunstenaars te 
bewonderen.  

               
Leerlingen van groep 1 en groep 2 ‘verkopen’ kaartjes voor de tentoonstelling   Levend standbeeld Saare 
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Ouder gevraagd voor verkeerscommissie 
Zoals u weet wordt een deel van de activiteiten op De Harlekijn (mede) door ouders verzorgd. 
De ouderraad is hiervoor het centrale aanspreekpunt. Op dit moment kunnen we uitbreiding 
gebruiken bij de verkeerscommissie. 
De verkeerscommissie, momenteel bestaande uit Femke en Thijs (ouders van leerlingen uit 
groep 4) en juffrouw Gertie, zou het fijn vinden als er nog een ouder meer zou meedenken en 
meehelpen. Deze commissie organiseert in het najaar het verkeerscircuit voor de groepen 1-4 en 
de lichtcontrole voor de hele school. In het voorjaar wordt dit aangevuld met andere leuke 
activiteiten, zoals het ontdekken van de dode hoek van een echte vrachtwagen. 
Ouders die hieraan hun steentje willen bijdragen, worden van harte uitgenodigd om contact op 
te nemen met Femke, Thijs of juffrouw Gertie. 

 
Open dag op De Harlekijn 
Op zaterdag 7 april staan tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze deuren open voor ouders van 
peuters en alle andere geïnteresseerden in onze school. Ook u als ouder bent natuurlijk van 
harte welkom! Op die ochtend laten wij zien waar De Harlekijn voor staat. Naast informatie over 
het reguliere dagprogramma, wordt er verteld over MOM, onderzoekend en ontwerpend leren, 
rekenen op de tablet, Kanjertraining en nog veel meer. Natuurlijk zijn er ook allerlei leuke 
activiteiten voor de kinderen zoals schminken en knutselen. Aan een aantal leerlingen wordt 
gevraagd of ze mee willen helpen op 7 april. Als het uw kind betreft, hoort u dat via uw kind. 
 

NTR uitzending ‘Het Klokhuis’ over bijziendheid 
Op donderdag 15 maart wordt er een (deel van een) uitzending van NTR 
programma ‘Het Klokhuis’ opgenomen op De Harlekijn. De uitzending gaat 
over bijziendheid. Bijziendheid wordt een steeds groter probleem, omdat 
kinderen veel op smartphone en tablet kijken en steeds minder buiten spelen. Er 
is een nieuwe 'richtlijn' voor het behoud van goede ogen, namelijk de 20-20-2 regel. Dat 
betekent: 

-max 20 minuten achter elkaar kijken op je smartphone/tablet of lezen, 
-daarna minimaal 20 seconden in de verte kijken, 

-minimaal 2 uur per dag buitenspelen. 
In de uitzending wordt aandacht gevraagd voor deze 20-20-2 regel.  
 
Een scene wordt opgenomen in groep 8 en met kinderen van groep 8. Er wordt een 
'interviewtje' afgenomen door de presentatrice over hoeveel iedereen per dag op een tablet 
kijkt. Er worden daarnaast enkele individuele shots gemaakt van kinderen. Enkele kinderen 
hebben al aangegeven hieraan mee te willen werken, mits u als ouder daarmee akkoord bent.   
Een tweede scene wordt opgenomen op het schoolplein met kinderen en leerkrachten van 
school. Het is van belang dat u als ouder hiervoor toestemming geeft. Uiterlijk begin volgende 
week worden de toestemmingsformulieren uitgedeeld aan alle kinderen. Alleen de kinderen van 
wie een getekend toestemmingsformulier retour is gekomen, kunnen in beeld komen. Als u het 
leuk vindt dat uw kind meedoet aan deze uitzending, vragen we u vriendelijk om het formulier 
uiterlijk op donderdag 8 maart op school in te leveren.  Mocht u vragen of opmerkingen hebben, 
dan kunt u terecht bij Lidwien. 

 



 

Persbericht vanuit de Jeugdgemeenteraad  

Son en Breugel, 19 februari 2018  

De Jeugdgemeenteraad vraagt aandacht voor overlast hondenpoep. De Jeugdgemeenteraad Son 
en Breugel heeft zich gebogen over de overlast van hondenpoep in het dorp. Regelmatig horen 
zij van kinderen dat zij bij het spelen op speelveldjes voortdurend hondenpoep moeten zien te 
ontwijken. Dat is ook hun eigen ervaring. Daardoor wordt er minder snel op een dergelijk veldje 
gespeeld. Ook op straat en op de stoep moet je opletten dat je niet in hondenpoep stapt. De 
Jeugdgemeenteraad is van mening dat kinderen meer buiten gaan spelen als de speelveldjes 
schoon zijn. Maar ook dat alle mensen schone straten en stoepen willen, niet alleen kinderen. 

Met een filmpje op YouTube vragen zij daarom aandacht voor de structurele overlast op 
speelveldjes, straten en stoepen. In het filmpje doen zij een oproep aan bezitters van honden om 
de hondenpoep op te ruimen. Niet alleen op speelveldjes, maar ook op de stoepen en straten. 
Een eerder plan voor een proef met een honden-uitlaatterrein mislukte, omdat buurtbewoners 
grote bezwaren hadden tegen een proef in hun buurt. 

Leerlingtafels en –stoeltjes te koop 
In een opslagruimte buiten school hebben we een groot aantal tafels en stoelen opgeslagen. Dit 
zijn de zogeheten ‘leerlingensets’. We hebben meer meubels dan we de komende jaren nodig 
hebben. Als u geïnteresseerd bent om een of enkele sets tegen een kleine vergoeding over te 
nemen (€ 7,50 per stuk), dan kunt u dat melden bij Frans.  

 

 
 
Luizenouders gezocht!  
Inmiddels is iedereen bekend met de serie ‘de luizenmoeder’. Ook op De Harlekijn hebben wij 
een aantal moeders die deze belangrijke taak op zich hebben genomen. Binnenkort gaan enkele 
ouders hiermee stoppen, omdat hun kinderen naar de middelbare school gaan. Daarom zijn wij 
op zoek naar vervanging/verjonging. Vanzelfsprekend mogen dat ook vaders zijn! Geen ervaring, 
is geen probleem! De andere ouders helpen u graag op weg. Na iedere vakantie worden alle 
kinderen gecontroleerd op hoofdluis en neten. In overleg wordt hier een moment voor gepland. 
Als u uw steentje wil bijdragen, dan kunt u dat aangeven bij Yvonne. Alvast veel dank! 

 



 

De Harlekijn in de pers 
In februari stond er weer een leuk artikel over onze school in De-MooiSonenBreugel-krant. Als u 
het nog niet heeft gelezen, kunt u het via deze link nalezen.  
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/21041/lidwien-heeft-weer-lichtjes-in-

haar-ogen- 
 

 
 

Bag2school! 

 

Op maandag 26 maart worden de witte zakken om 9.00 uur opgehaald. De zakken mogen weer 
gevuld worden met kleding, schoenen, dekens, gordijnen enz. Kijk voor de juiste afspraken even 
op de site www.bag2school.nl. De zakken mogen ingeleverd worden van dinsdag 20 maart tot 
maandagochtend 26 maart om 9.00 uur. 

 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/21041/lidwien-heeft-weer-lichtjes-in-haar-ogen-
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/21041/lidwien-heeft-weer-lichtjes-in-haar-ogen-
http://www.bag2school.nl/


 

De Grote Rekendag! 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in 

Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan 

niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen 

maken in je werkboek! Dit jaar wordt deze gehouden op woensdag 28 maart. Het thema is dit 

jaar ‘De school als pakhuis’. Verschillende leerdomeinen komen aan bod. Wanneer leerlingen 

bijvoorbeeld nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze 

meetvaardigheden toe. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 

ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

Jumbo spaarpunten zijn verzilverd 
Inmiddels hebben we de door u gespaarde punten verzilverd. Binnenkort komt er een echte 

chopperfiets, waarop de onderbouwleerlingen lekker kunnen rondcrossen op het schoolplein. 

Daarnaast hebben we K’nex constructiematerialen besteld, waarmee echte bruggen en nog veel 

meer gebouwd kunnen worden. Hartelijk dank voor het sparen! 

    
 

 
Instructie inschrijven rooster overblijven 
Voor de inschrijving maken we gebruik van een digitaal systeem.  
Dit kunt vinden via een klik op deze knop op onze website. 
 

 
 
Hieronder de stappen die u dient te volgen. 

1. Ga naar de website van De Harlekijn: www.bsdeharlekijn.nl. 

2. Klik op de knop “Rooster Overblijfhulp”. 

3. Voer de schoolcode in: 1617deharlekijn. 

4. Registreer u als gebruiker. 

5. Ga naar het inlogscherm en vul  gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in 

6. Ga naar “Nieuwe dag toevoegen” om de dagen te kiezen waarop u wilt begeleiden. 

http://www.bsdeharlekijn.nl/


 

7. Noteer de dagen in uw agenda. U krijgt een week vooraf per mail een reminder. 

Let op: in sommige gevallen kan de mail terecht komen in de map “Spam” of “Onbelangrijke 

email” of  “Ongewenste email”. 

Belangrijk: 

 Bewaar de schoolcode! 

 Gebruik de “Helpschermen” voor meer informatie en uitleg. 

 Via “Overzicht” kunt u zien welke dagen u heeft gepland . Hier kunt u ook dagen ruilen. 

 U kunt op elk gewenst moment in het jaar inloggen om uw gegevens te bekijken. 

 Bij “Instellingen” kunt u uw algemene gegevens en wachtwoord wijzigen. 

 U vindt daar ook de optie “beschikbaar als backup” 

  
Als u bij noodgevallen beschikbaar wilt zijn als backup, kunt u hier de dagen aangeven 

waarop dat mogelijk is. We stellen dit natuurlijk erg op prijs! 

 Voor iedere gebruiker is een apart mailadres nodig. U kunt per gezin dus niet twee personen 

registeren met hetzelfde mailadres. 

Heeft u nog vragen kijk dan bij de Helpschermen of neem contact op met Yvonne Tournoij. 
(0499 490370 of harlekijn@skpo.nl ) 

mailto:harlekijn@skpo.nl

