
 

   
 

Agenda 
7 juli t/m 18 augustus Zomervakantie 
19 augustus  Eerste schooldag en opening schooljaar met ouders van 8.30 uur tot 8.45 uur  
20 augustus  Informatieavond groep 1 / 2 en 8 
26 augustus  Informatieavond groep 5, 6 en 7 
28 augustus  Informatieavond groep 3 en 4 
2 september  Ouder-vertelgesprekken 
3 september  Schoolfotograaf 
5 september  Ouder-vertelgesprekken 
6 september  Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 
 

In deze nieuwsbrief 
• Gymlessen groepen 3 tot en met 8 

• Schoolgids en schoolplan 

• Nieuwe Harlekijnapp 

• Koffieochtend 

• Blink 

• Hulp gezocht voor luizencontrole 

• Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020 

• Bericht van de verkeerscommissie: een veilige vakantie toegewenst 

• Werkzaamheden zomervakantie 

• Musical “de Feestplaneet” 

• Gezamenlijke afsluiting met ouders en kinderen 

• Oudercafé over puberbrein voor ouders van kinderen vanaf 8 jaar 

• Instructie inschrijven rooster overblijven 

Gymlessen groepen 3 tot en met 8  
Vanaf aankomend schooljaar gaan de leerlingen van groep 3 tot 

en met groep 8 gymmen in de gymzaal. Zij krijgen voortaan op 

vrijdagochtend les van een vakdocent bewegingsonderwijs. We 

zijn ervan overtuigd dat ons bewegingsonderwijs op deze manier 

een kwaliteitsimpuls krijgt. Uitgebreide informatie over de 

gymlessen vindt u in een brief die deze week apart naar u 

verstuurd is.  

 



 

   
 

Schoolgids en schoolplan 
De nieuwe schoolgids is vanaf begin augustus online beschikbaar op onze website www.bsdeharlekijn.nl. In de 

schoolgids vindt u uitgebreid de praktische informatie voor schooljaar 2019-2020.  

In het nieuwe schoolplan beschrijven we het beleid, onze visie en onze ambities voor de komende vier 

schooljaren. Bij het maken van het schoolplan zijn het team en de medezeggenschapsraad betrokken. 

Evaluaties, tevredenheidspeilingen en analyses van school zijn bepalend geweest voor de koers en de 

ontwikkelpunten die in het schoolplan staan beschreven. Het schoolplan ligt ter inzage op school en is daarnaast 

in te zien via de site van de onderwijsinspectie.  

Nieuwe Harlekijnapp 
De nieuwe schoolapp is vanaf nu beschikbaar. U kunt deze downloaden in de app 

store en play store. De oude schoolapp komt te vervallen en deze kunt u dus 

verwijderen. Bijgaand ziet u het groene logo van de nieuwe app.  

 

 

Koffieochtend 
Naar aanleiding van de uitkomst van de tevredenheidsenquête hebben we een koffiegesprek met ouders gehad. 

Ouders waren uitgenodigd om mee te praten over de uitslag van de enquête en in het bijzonder over de tijdige 

communicatie over projecten en de invulling van de pauze en de response rate van de enquête. Hieronder een 

overzicht van een aantal punten die zijn besproken. 

Pauze/continurooster/gezonde voeding 

• Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om gezond eetgedrag. Ook school heeft 

hierin een taak. Er is gesproken over de voorbeeldrol van school m.b.t. gezonde voeding. Bij een 

schoolreis is het gewenst dat er niet alleen snoep, maar daarnaast ook fruit uitgedeeld wordt door 

school.  

• Ouders geven aan dat het belangrijk is dat er een rustig lunchmoment is. Tijdens de lunch voorlezen of 

eventueel het Jeugdjournaal kijken, wordt door ouders gewaardeerd. Het aantal leerlingen dat nog niet 

is uitgegeten na de lunchtijd is laag.  Kleuters krijgen iets langer de tijd om te eten dan de aangegeven 

15 minuten, zodat ook zij ongehaast kunnen eten.  

Response rate enquête 

Het aantal respondenten van de tevredenheidsvragenlijst was voldoende, maar relatief laag. Een volgende keer 

zullen we een laptop in de hal  zetten zodat ouders dan direct op school de enquête kunnen invullen.  

Tijdige communicatie 

Voor ouders is het niet handig als informatie over activiteiten laat met hen wordt gedeeld. We zullen hier vanaf 

aankomend jaar rekening mee houden en zo snel mogelijk met ouders communiceren. 

Onderzoekend en ontwerpend leren (O&O) 

Het is nog niet voor alle ouders duidelijk wat onderzoekend en ontwerpend leren precies is. Ook zijn ouders 

benieuwd naar de nieuwe methode Blink. Dat betekent dat we hier nog meer en duidelijker over gaan 

communiceren. Meer informatie over Blink vindt u alvast verderop in deze nieuwsbrief.  

 

 

 



 

   
 

Overblijfhulp 

Het blijft lastig om voldoende overblijfhulp te vinden. Er is een aantal verbeterideeën genoemd zoals de 

inschrijvingen op een andere manier dan digitaal laten doen, gebruik maken van een vrijwilligerscentrale, een 

intekenlijst tijdens de informatieavond. Komend jaar gaan we kijken wat we het beste kunnen doen. 

Nieuwsbrief 

Deze wordt leuk, maar ook wel erg lang gevonden. Het voorstel was om de zakelijke informatie vooraan te 

zetten en om te werken met een inhoudsopgave. Deze nieuwsbrief hebben we de tips al toegepast. Heeft u hier 

opmerkingen of verbeterideeën over, dan zijn deze welkom.  

Al met al was het een waardevol gesprek, dat voor herhaling vatbaar is. In het begin van het nieuwe schooljaar 

zullen we opnieuw een koffiemoment plannen. 

Blink 

 
Vanaf dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is 

gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals 

samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop 

gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. 

Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden zij het beter. Ze krijgen 

hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in 

hun latere leven nodig hebben. 

In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar 

kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan 

rijden. Elk thema bestaat uit enkele lessen, waarvan de laatste les een ‘maak-les’ is. Elk thema kan worden 

afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle 

thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.  

In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen per jaar aan een aantal grote projectthema’s over de wereld, waarin 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze 

thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken 

wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er geleide onderzoekslessen 

waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens 

gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema 

werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een 

experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun 

klasgenoten hebben uitgezocht. Op www.blinkwereld.nl vindt u meer informatie over het lesmateriaal. 



 

   
 

Hulp gezocht voor luizencontrole 
Elke maandag na iedere schoolvakantie en door het jaar heen wanneer nodig, is er een 

luizencontrole. Deze controles gebeuren door een aantal (vrijwillige) ouders. Voor komend 

schooljaar zijn we op zoek naar extra ouders die hierbij willen helpen. Wil je bijspringen om 

enkele keren per jaar te helpen? Geef je dan op bij Yvonne (harlekijn@skpo.nl). 

 
 

Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020  
Voor komend schooljaar rekenen we weer op uw hulp om de leerlingen veilig te laten overblijven. Het is nu al 

mogelijk om je in te schrijven voor het komende schooljaar! Mocht je elke week beschikbaar zijn en willen 

helpen, dan kun je je ook opgeven als vaste overblijfhulp. Je krijgt dan een vergoeding van € 4,50 per keer. 

Mocht je informatie willen of je willen opgeven als vaste overblijfhulp kan je bij Yvonne terecht of stuur een mail 

naar harlekijn@skpo.nl. Instructie voor inschrijven vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

Bericht van de verkeerscommissie: een veilige vakantie toegewenst 

Niet doen: voeten op het dashboard! Tijdens lange ritten van en naar 

de zonnige bestemmingen zie je het vaak: de bijrijder zit met zijn of haar 

voeten op het dashboard. Dom, want het is gevaarlijk en bij een 

aanrijding kun je zwaargewond raken. Voor degene die naast de 

bestuurder zit, lijkt het dashboard een mooie rustplaats voor de voeten, 

maar dat is het niet. Allereerst is die houding gevaarlijk als je ineens 

moet remmen. De stoelen zijn zo gemaakt dat je het veiligst zit in de 

normale zitpositie. Bij sterk afremmen glijdt de passagier onder de 

gordel door en wordt tegen het dashboard en de voorruit gesmeten. 

Daarnaast is het dashboard – jouw voetensteun dus - het opbergvak 

van de airbag. Door de enorme kracht van het uitklappen van de airbags bij een aanrijding, worden de knieën 

van de passagier in de richting van het gezicht gelanceerd terwijl op datzelfde moment het hoofd een versnelde 

beweging naar voren maakt. De botsing tussen knieën en gezicht kan voor zware breuken in het gezicht zorgen.  

Wel doen: op tijd stoppen! Om de vakantiereis, zeker met kinderen, ontspannen te maken, stop je op tijd. De 

ANWB adviseert nog altijd “twee uur rijden, kwartiertje rust”. Neem een bal mee om tijdens de pauze (op een 

geschikte plek) samen even lekker te bewegen, doe samen een crazy walk of rek je allemaal eens heerlijk uit. 

Wie houdt die onmogelijke houding het langste vol? De verkeerscommissie wenst iedereen een fijne vakantie 

en veilige kilometers. Tot volgend schooljaar! 

Werkzaamheden zomervakantie 
In de vakantie gaan er een aantal werkzaamheden plaatsvinden. Er wordt een nieuwe keuken geïnstalleerd en 

in de kleuterlokalen worden de keukens aangepast. Verder worden alle linoleumvloeren grondig gereinigd en 

waar nodig gerepareerd. Zo kunnen we een frisse start maken in het nieuwe schooljaar.   

 

mailto:harlekijn@skpo.nl


 

   
 

Musical “de Feestplaneet” 
Op dinsdag 2 juli was het dan eindelijk zover. De afscheidsmusical van groep 8. Na maandenlang oefenen, een 

decor in elkaar zetten en telkens kleine aanpassingen, kwamen op 2 juli de kinderen en ouders kijken. Het werd 

een mooie show, waarin professor Snorremans een interessant experiment had bedacht. ’s Avonds zat zelfs de 

hele zaal vol met ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden en zetten de kinderen van groep 8 een wervelende 

musical op de planken, die werd begroet met veel applaus. De kinderen van groep 8 hebben genoten van het 

opvoeren van de musical.  Daarna stond hen nog een verrassing te wachten en na afloop hiervan hebben we op 

school gezamenlijk met groep 8 en de ouders op een mooie manier afscheid genomen van elkaar. Groep 8 

bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke afsluiting met ouders en kinderen 
We kijken terug op een gezellige en drukbezochte afsluiting van het schooljaar. Heel veel dank voor jullie komst 

en natuurlijk nogmaals voor al jullie hulp van afgelopen schooljaar. We kijken terug op een fijn jaar.  

 
 



 

   
 

Oudercafé over puberbrein voor ouders van kinderen vanaf 8 jaar 
Op dinsdagavond 10 september begint het oudercafé met 

een actueel thema en een bijzondere gast. Psycholoog, 

ICT deskundige en schrijfster Aletta Smits weet alles van 

het puberbrein. Zij schreef er een boek over en vertelt er 

met plezier en met veel kennis over. De schrijfster en het 

boek zijn dan ook al bekend bij veel ouders. Vanwege de 

te verwachten drukte is de grote zaal van het Vestzak 

gereserveerd. Over de details van deze lezing volgt 

binnenkort meer. Maar nu al zijn kaartjes zijn te koop. Dat 

kan online via www.bibliotheekdommeldal.nl , klik op de 

activiteitenagenda. Een kaartje kost €5,00 (incl. 

koffie/thee). Bibliotheekleden krijgen €2,00 korting. En 

Korein-leden krijgen dezelfde korting, op vertoon van het 

ouderportaal. 

 

 

 
  

 

Instructie inschrijven rooster overblijven 
Voor de inschrijving maken we gebruik van een digitaal systeem. Dit kunt u 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. 

http://www.bsdeharlekijn.nl/


 

   
 

− 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 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) 
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