
 

   
 

Agenda 
4 t/m 7 juni  Schoolkamp groep 8 

5 juni   Groep 4 heeft juffendag 

5 juni   Groep 7 naar museum Mu 

7 juni   Groep 5 naar Boerenbondsmuseum 

10 juni   Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij 

11 juni   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

13 juni   8.30 uur – 9.30 uur spreekuur CMD op De Harlekijn 

19 juni:   Groep 8 kennismakingsmiddag VO scholen  
20 juni   Schoolreisje 

21 juni   Rapport mee 

24 en 26 juni  Oudergesprekken (Groep 7 krijgt het voorlopig advies) 

2 juli   Musical en afscheidsavond groep 8 
3 juli:   Laatste schooldag groep 8 
3 juli   18.00 – 19.30 uur feestelijke activiteit voor alle ouders en kinderen 

4 juli:   Groep 1-7 doorschuifochtend en laatste schooldag   
5 juli:   Studiedag – alle kinderen vrij 
7 juli t/m 18 aug. Zomervakantie 
19 augustus  Eerste schooldag 

 
Juffendag bij de kleuters 

Op 15 mei was de supergezellige juffendag bij de kleuters! Dank aan alle ouders voor de hulp en de 

verwennerij. 

 
 



 

   
 

Uitslag oudertevredenheidspeiling en uitnodiging koffieochtend 
Inmiddels is het tevredenheidsonderzoek afgerond en met de MR besproken. We zijn tevreden met de uitkomst 

en trots op het hoge rapportcijfer 8 dat we van onze ouders hebben gekregen. Het aantal enquêtes dat is 

ingevuld, is wel wat tegengevallen. 42% van de ouders heeft deelgenomen aan het onderzoek, waarvoor dank. 

We hadden vooraf een iets hogere respons verwacht. Gelukkig is het percentage wel voldoende om een goed 

beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. 

Wat hoog wordt gewaardeerd: 

• Sociale veiligheid, 

• De sfeer op school, 

• Het gevoel welkom te zijn op school, 

• De kleinschaligheid, 

• Het brede onderwijsaanbod 

• Het echt oog hebben voor de kinderen. 

Deze sterktes zullen we borgen!  

Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten waarmee we aan de slag gaan. De belangrijkste punten zijn: 

• Tijdige communicatie over activiteiten (O&O) 

• De invulling van de lunchpauze 

Als vervolg op deze enquête is er op woensdag 26 juni om 8.30 uur een koffiegesprek met ouders. U bent dan 

van harte welkom om verder te spreken over de uitslag van de enquête. We horen graag wat uw verbetertips 

zijn met betrekking tot de respons-rate en bovengenoemde aandachtspunten.  

 

Thema van A naar B in groep 1 en 2 
De groepen 1 en 2 zijn gestart met het techniekthema ‘Van A naar B’. De komende weken gaan zij leren over 

vervoer en de verschillende vervoersmiddelen. De voorkennis is bij de kinderen opgehaald en daarvan hebben 

ze samen een mooie mindmap gemaakt.  
 

 

 



 

   
 

IEP Eindtoets 
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Inmiddels is de uitslag bekend. 

We hebben zeer ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord en we zijn dan ook zeer tevreden met het goede 

resultaat. De meeste leerlingen hebben boven hun schooladvies gescoord. Een enkel advies hebben we naar 

aanleiding van de hogere uitslag omhoog bijgesteld. De komende periode zullen we de toetsgegevens 

analyseren. De gegevens zijn voor ons input om ons onderwijs verder te verbeteren.   

    

 

Gezamenlijke afsluiting schooljaar 
Ook dit schooljaar gaan we op een feestelijke manier afsluiten met ouders en kinderen. Dat is tevens het 

moment waarop we ouders danken voor hun hulp en inzet van afgelopen schooljaar. Dit jaar wordt het een 

actieve afsluiting op woensdag 3 juli van 18.00 uur tot 19.30 uur. Na het eten thuis zijn alle leerlingen van harte 

welkom samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Voor een ‘toetje’ wordt door ons gezorgd. Het belooft een 

gezellige avond te worden! 

 

Gymlessen groepen 5 en 6 
Sinds de gymlessen in De Landing worden gegeven, zijn we afhankelijk van de inzet van ouders. Veiligheid van 

onze leerlingen staat voorop en zonder extra fietsbegeleiding kunnen we niet met de groep weg. De afgelopen 
periode blijkt het steeds lastiger om ouders bereid te vinden om mee te fietsen. We zijn de ouders die dat wel 

kunnen erg dankbaar! Waar mogelijk zorgen we ervoor dat collega’s/stagiaires meefietsen. Zo kunnen de 

kinderen bewegingsonderwijs krijgen in een goed uitgeruste sporthal.  

Omdat het steeds lastiger is om fietshulp te krijgen, zijn we ondertussen op zoek naar alternatieven voor 

aankomend schooljaar. Zo zijn we op dit moment met de sporthal en andere scholen in overleg om de gymlessen 

naar een andere dag te verplaatsen. Van ouders hebben we begrepen dat woensdag of vrijdag een betere dag 

is, omdat zij dan vaker vrij zijn. Het is echter nog niet zeker of dit gaat lukken, vanwege andere verplichtingen in 

de sporthal. Daarnaast gaan we binnenkort een verzoek indienen bij de vrijwilligerscentrale van de gemeente. 

Mogelijk zijn er vrijwilligers bereid om ons te helpen. Zodra er meer over bekend is, hoort u van ons. Tot die tijd 

hopen we van harte dat u toch een gaatje in uw drukke agenda’s kunt maken om een keer mee te fietsen! 

 

  

 



 

   
 

Schoolreis & tijdig afmelden BSO 
Op donderdag 20 juni gaan alle leerlingen op schoolreis. Waar de groepen naartoe gaan, 

blijft nog even een verrassing. Meer praktische informatie volgt later. Mocht u ervoor 

kiezen om uw kind niet naar de BSO te laten gaan na afloop van het schoolreisje, dan 

vragen we u om dat tijdig aan te geven bij Korein. 

  

Vakantieplanning 2019-2020 
De jaarplanning 2019-2020 is af en inmiddels goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. De planning is 

opgenomen op onze website en in de app. U vindt daar op de kalender een overzicht van de schoolvakanties en 

de studiedagen. 

 

MR 

Op 14 mei heeft de laatste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Lidwien heeft tijdens deze 

vergadering diverse mededelingen gedaan (uitbreiding, formatie, etc.). Ook zijn de eerste hoofdstukken van het 

schoolplan besproken en goedgekeurd, net als het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. De besteding 

van de werkdrukgelden is besproken, alsook de toekomstige plannen m.b.t. deze gelden. Tenslotte is 

gezamenlijk gekeken naar de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders en bepaald wat 

vervolgacties hierop zullen zijn. 

 

Nieuwe Harlekijnapp 
Binnenkort wordt onze app vervangen door een nieuwe app. De nieuwe app biedt meer mogelijkheden en wordt 

goedkoper voor school. We vragen u eenmalig om de oude Harlekijnapp te verwijderen en de nieuwe app te 

downloaden via de appstore of android playstore. De oude app is tot begin juli beschikbaar. De nieuwe is 

binnenkort te downloaden. Een instructie hiervoor volgt zodra de app beschikbaar is. 
 

Groep 3 werkt in de schooltuin 
Iedere week is een groep verantwoordelijk voor het onderhoud van de moestuin. Onlangs was groep 3 aan de 

beurt. De tuin is weer onkruidvrij, maar het sproeien was het leukst!! 

   



 

   
 

Voortgang uitbreidingsplannen 
Eerder hadden het College van Burgemeester en Wethouders en de commissie al een positief collegebesluit 

genomen over de uitbreidingsplannen van De Harlekijn. In mei is het plan voorgedragen aan de gemeenteraad. 

Ook de raad is positief over de plannen. Dat betekent dat we kunnen starten met de voorbereidingen van de 

bouw van een dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar bij onze school.  

 

Huwelijk meneer Stef en Marianne 

 
Op vrijdag 24 mei is meneer Stef getrouwd met zijn Marianne. Het was een prachtige dag. De kinderen van 

groep 6 zijn in hun mooiste kleren naar kasteel Heeze geweest om hen te feliciteren. Ze hadden een leuk spel 

voor hen gemaakt en ze hebben samen met Stef een lied voor Marianne gezongen. Afgelopen week heeft Stef 

genoten van zijn huwelijksreis. Vanaf dinsdag is hij als getrouwde man weer terug op school.  

 

Overblijfhulp gezocht voor juni en juli  
Wij zoeken nog hulp voor maandag 17 en 24 juni en voor donderdag 27 juni. Voor dinsdag 2 juli zoeken wij ook 

nog een ouder die wil helpen met het overblijven. Instructie voor inschrijven vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Dag van de duurzaamheid: wij gaan voor groen! 

Onlangs hebben leerlingen van de plusklas van onze school meegedaan aan de dag van de duurzaamheid. Ook 

enkele andere scholen deden mee aan dit initiatief vanuit de gemeente. Kinderen leerden die dag over 

zwerfafval en over duurzaamheid, maar ze leerden ook hoe je een pagina voor een krant opmaakt. Die dag 

hebben ze zelf een pagina voor de MooiSonenBreugelkrant mogen maken. Zie hieronder het resultaat. 

 

 

 

 



 

   
 

Groepsindeling 2019-2020 
Over enkele weken start de zomervakantie. Vanzelfsprekend zijn we met het team al druk bezig met 

de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij hoort ook de groepsindeling.  

Na zorgvuldig beraad zijn we tot de volgende indeling gekomen: 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

1/2A 
 

Eefke v.d. Wijst Eveline Kooistra Eveline Kooistra 
 

Eefke v.d. Wijst Eefke v.d Wijst 

1/2B Annette v.d. Laar  Carin van Zitteren Carin van Zitteren 
/ Annette v.d. Laar 

Carin van Zitteren Carin van Zitteren 

3 Eveline Kooistra Maaike Sanders Maaike Sanders 
 

Maaike Sanders Maaike Sanders 

4 Jolanda Schalken / 
Marjon Dozy 

Marjon Dozy Marjon Dozy Jolanda Schalken Jolanda Schalken 

5 Esther de Visser Esther de Visser Esther de Visser Esther de Visser Annette v.d. Laar 
 

6 Stef v.d. Ven 
 

Stef v.d. Ven 
(ochtend) /  
Eefke v.d. Wijst 
(middag) 

Stef v.d. Ven Stef v.d. Ven Stef v.d. Ven 

7 Gertie Jacobs 
 

Annette v.d. Laar Gertie Jacobs / 
Annette v.d. Laar 

Gertie Jacobs Gertie Jacobs 

8 Rob Bentink 
 

Rob Bentink Rob Bentink Rob Bentink Rob Bentink 

 

Groep 4 bezoekt de bakkerij 

   
Groep 4 is naar bakker Godfried de Vocht geweest. Tegelijkertijd is ook een glutenvrije bakkerij bezocht. 

Kinderen hebben met elkaar nagepraat over de gelijkenissen en verschillen. En voor beide excursies geldt: het 

was een leerzame en heerlijke excursie! 



 

   
 

Groep 8 bezoekt Kamp Vught 
Op 18 mei bracht groep 8 een indrukwekkend bezoek aan kamp Vught. Het was een erg leerzame, 

indrukwekkende dag. 

 
 

Techniekkisten 
Sinds enkele weken hebben we techniekkisten van SKPO in bruikleen op school. Kinderen van alle groepen gaan 

hiermee aan de slag. Ze leren op een creatieve manier programmeren en coderen. Zo hebben ze robots  

gebouwd met bewegende armen en lichtgevende neuzen en reden de robots een eigengemaakt route! 

  
 

Jeugdgemeenteraad 
Tijdens de Europese verkiezingen is er door leerlingen van groep 6 tot en met 8 

gestemd voor de jeugd gemeenteraad (JGR) verkiezingen. Kinderen brachten in 

een echt stemhokje hun stem uit op de speciaal daarvoor ontworpen 

stembiljetten. Na het tellen van de stemmen blijkt dat Luc van Gerven de meeste 

stemmen heeft gekregen. Hij neemt het stokje over van Milan Jansen, die naar de 

middelbare school gaat. Luc zal samen met Hanna Hessels, die vorig jaar al was 

verkozen, het komende jaar zitting hebben in de jeugdgemeenteraad. amen met 

de verkozen leerlingen van alle andere basisscholen uit Son en Breugel gaan ze aan 

de slag met onderwerpen die zij belangrijk vinden. Gefeliciteerd Luc!   



 

   
 

Kanjertraining 

 
 
Piekeren doen we allemaal wel eens. Kinderen piekeren ook, maar weten ze dat ook? Weten kinderen wat 
piekeren is en weten kinderen wat ze kunnen doen als ze piekeren. De Kanjertraining leert kinderen wat 
piekeren is en wanneer en waarover je kunt piekeren. De kanjertraining leert kinderen ook wat ze kunnen doen 
als ze piekeren. Vraag eens aan uw kind naar wie hij of zij toegaat als het piekert.   
 

  
.  

 

 



 

   
 

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. 

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 back-up”  Als 

u bij noodgevallen beschikbaar wilt zijn als back-up, kunt u hier de 

dagen aangeven waarop dat mogelijk is. We tellen 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) 

 

http://www.bsdeharlekijn.nl/
mailto:harlekijn@skpo.nl

