
 

   
 

Agenda 
t/m 2 juli  Groep 8: schoolkamp 

9 juli   Rapporten mee 

12 juli t/m 15 juli Oudergesprekken (facultatief) en  

voorlopig advies-gesprekken groep 7 

20 juli   Musical en afscheidsavond groep 8 

22 juli   Doorschuifochtend 

23 juli   Studiedag – alle kinderen vrij 

24 juli t/m 5 sept   Zomervakantie 

1 sept   Start dagopvang Korein  

6  sept   1e schooldag 

7  sept   Informatieavond groep 1,2 en 8 

13 sept   Informatieavond groep 5,6 en 7 

15 sept   Informatieavond groep 3 en 4 
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Versoepelingen coronamaatregelen 
Omdat het steeds beter gaat met vaccineren en daardoor de besmettingen blijven afnemen, heeft de 

overheid een aantal versoepelingen aangekondigd. Met het vervallen van diverse contactbeperkende 

maatregelen veranderen de adviezen richting scholen en dagverblijven.  Vanaf heden vervalt het 

advies tot cohortering van leerlingen binnen het basisonderwijs en bij kinderdagverblijven. Dit 

betekent dat we niet langer met bubbels hoeven te werken en dat BSO’s tijdens de zomervakantie 

locaties kunnen samenvoegen. De versoepelingen bieden ruimte voor niet-



 

   
 

lesgebonden activiteiten. Dit betekent dat de eindmusical van groep 8 doorgaat in het bijzijn van 

ouders, zolang de basisregels in acht worden genomen. Het organiseren van schoolkampen en 

excursies is mogelijk mits georganiseerd in lijn met de basisregels.  Ook zijn er zijn weer meer 

mogelijkheden voor wat betreft gasten op school. Zo mogen we de facultatieve oudergesprekken 

weer fysiek op school laten plaatsvinden. Het brengen en ophalen van de kinderen laten we in ieder 

geval tot de zomervakantie zoals het nu is. De 1,5 m afstand blijft gehandhaafd, waardoor we nog 

geen ouders in grote groepen kunnen ontvangen. Voor de periode na de zomervakantie bekijken we 

later opnieuw wat de mogelijkheden zijn.  

Opening dagopvang 
De aanbouw wordt inmiddels bijna opgeleverd. Er wordt hard gewerkt aan de laatste loodjes. Zo zijn de 

stukadoors inmiddels klaar en worden de vloeren gelegd. Op 1 september gaan de deuren open en op 

die dag mag onze kinderopvangpartner Korein de eerste baby’s en peuters verwelkomen op De 

Harlekijn. We kijken ernaar uit! We hopen dat we in het najaar samen met u als ouders de dagopvang 

met een feestelijk tintje mogen openen. 

 

Jeugdgemeenteraad (JGR) verkiezingen 
De leerlingen van groep 5,6 en 7 hebben vandaag gestemd voor de jeugdgemeenteraad. Er waren drie 

goede kandidaten die zich gepresenteerd hebben aan de groepen. In hun presentatie vertelden ze 

waarom zij in de jeugdgemeenteraad willen. In een echt stemhokje en met een echte stembus, die we 

geleend hebben van de gemeente, hebben de leerlingen met een rood potlood anoniem hun stem 

uitgebracht. Roos de Ruiter is de gelukkige winnaar. Zij zal de komende twee jaar de belangen van de 

kinderen uit Son en Breugel namens De Harlekijn behartigen. 

 



 

   
 

Schoolgids ‘21-‘22  
De nieuwe schoolgids is vanaf augustus online beschikbaar op onze website www.bsdeharlekijn.nl. In 

de schoolgids vindt u praktische informatie voor het nieuwe schooljaar. In de schoolgids leest u ook de 

evaluatie van afgelopen schooljaar en daaraan gekoppeld de plannen voor schooljaar 2021-2022. 

Evalueren, analyseren en delen tijdens studiedag 
De leerlingen waren in de week van 21-25 juni vrij. Wij als team hebben die week gewerkt aan diverse 

taken. Zo zijn er rapporten geschreven, zijn er groepsbesprekingen voorbereid en is er gewerkt aan de 

overdracht van de groep naar de nieuwe leerkracht. Daarnaast hebben we op dinsdag de 22ste een 

studiedag gehad. Deze dag hebben we nog een keer online gehouden. We hopen van harte dat dit de 

laatste online studiedag was en dat ze hierna weer fysiek kunnen plaatsvinden. Tijdens de studiedag  

hebben we ons jaarplan geëvalueerd, zijn de cito-eindtoetsen geanalyseerd en hebben we gewerkt aan 

een plan van aanpak voor de NPO gelden. NPO gelden zijn gelden die de overheid beschikbaar heeft 

gesteld om eventuele corona achterstanden in te halen. Binnenkort presenteren we ons plan van 

aanpak aan de MR.  

Leren van en met elkaar is belangrijk voor ons. Zo is er tijdens de studiedag ook een best practice met 

betrekking tot spellingonderwijs gedeeld. Tot slot zijn we de studiedag geëindigd door aan de hand van 

foto’s met elkaar te delen waar we trots op zijn.  Al ruim een jaar is het beleid om zo min mogelijk met 

elkaar contact te hebben. Als team lopen we daardoor minder bij elkaar binnen. Het agenda item ‘trots 

op’ heeft ons doen beseffen hoeveel moois er in de verschillende groepen gebeurt. Betrokken koppies 

van leerlingen bij onderzoekslessen, buitenlessen, verschillende activerende werkvormen en de 

veerkracht van de leerlingen in dit coronajaar werden veelvuldig genoemd. 

Opbrengst Doekoe-scholenactie 
Er is een mooi bedrag van € 145,00 opgehaald bij deze actie, waarvoor dank 
aan de ouders die voor De Harlekijn hebben gespaard. Voor dit bedrag zijn 
buitenspeel- en sportmaterialen besteld, die we gebruiken voor vrij spel en 
voor lessen bewegend leren.  
 

Moestuin 
In juni is er door enkele ouders en leerlingen weer hard gewerkt in de moestuin. Er is onkruid gewied, 

er zijn jonge plantjes geplant en zomerbloeiers zijn gezaaid. Leerlingen van groep 6 maken bordjes met 

daarop de namen van de groente- en fruitsoorten, de kruiden en de bloemen die er staan.  

 

http://www.bsdeharlekijn.nl/


 

   
 

Oudergesprekken juli (facultatief) 
Uiterlijk op vrijdag 2 juli ontvangt u een mail met daarin een link naar de inschrijfpagina voor de 

facultatieve oudergesprekken. Deze vinden plaats in de week van 12 – 15 juli. U kunt er ook voor kiezen 

om via het inschrijfportaal op onze schoolapp in te schrijven. Met de inloggegevens kunt u voor al uw 

kinderen inschrijven. U kunt zelf een tijdstip kiezen dat u het beste uitkomt. Oudergesprekken vinden 

in principe fysiek op school plaats, tenzij u de voorkeur geeft aan een online oudergesprek. Geeft u dat 

dan zelf door aan de leerkracht van uw kind? Vanzelfsprekend houden we tijdens de fysieke 

oudergesprekken 1,5 m afstand. De inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen start op vrijdag 

2 juli om 8.00 uur. Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op zaterdag 3 jul om 10.00 uur. De 

inschrijving sluit op donderdag 8 juli om 12.00 uur. 

Groep 8 gaat op schoolkamp 
Op dinsdag 29 juni vertrokken onze kanjers uit groep 8 op kamp. 
We zijn blij dat het schoolkamp door kan gaan! 

 
 
 
 

Schoolreis groep 6, 7 en 8 
Op 17 juni konden de drie hoogste groepen alsnog op schoolreis. De kinderen van groep 6 gingen naar 

Toverland. Ze hebben genoten van elkaar, mooi weer, een bus voor hen alleen en veel attracties die 

open waren. De groepen 7 en 8 zijn naar De Efteling geweest. Ook zij kwamen enthousiast terug! 

  

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen is weer gevuld. Mocht u een missend voorwerp herkennen, stuur 

dan een mail naar y.tournoij-bijl@skpo.nl. De spullen zullen dan in de klas teruggeven worden aan uw 

zoon of dochter. Het is fijn als er een naam op de broodtrommel of drinkbeker staat, dan kunnen we 

deze meteen teruggeven. 

 

mailto:y.tournoij-bijl@skpo.nl

