
 

   
 

Agenda 
3, 4, 6 september:  Oudervertelgesprekken 

5 september:  Klus- en schildermiddag schoolplein samen met hulp van de ouders 

11 september:  MR vergadering 

12 september:  Start Jantje Beton Actie 

14 september:  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

24 september:  Schoolfotograaf 

26 september:  Start kinderpostzegelactie groep 7 

1-5 oktober:  Verkeersweek 

 3 oktober:  Streetwise 

 

Start schooljaar 
Inmiddels zijn we alweer twee weken aan de slag. We hopen dat u een fijne, ontspannen 

vakantie heeft gehad. De kinderen zijn alweer aardig gewend aan de nieuwe groep, het nieuwe 

lokaal en/of de nieuwe leerkracht. Eind vorig schooljaar hebben we met het team de jaarplannen 

van vorig schooljaar geëvalueerd en zijn de cito-resultaten geanalyseerd. Dit heeft ons input 

gegeven voor het jaarplan 2018-2019. Dit schooljaar gaan we aan de slag met het verbeteren 

van het automatiseren van sommen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) en met 

begrijpend lezen. Ook ICT vaardigheden staat op onze agenda. ‘Hoe draagt ICT bij aan de 

optimalisering van ons onderwijs?’ is de vraag die we onszelf stellen. We zien het als onze 

opdracht om de brede talenten van kinderen te ontplooien. Dat gaat over meer dan alleen 

cognitieve ontwikkeling. We willen kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. 

Daarom vinden we onderzoekend en ontwerpend leren ook zo belangrijk. We gaan dit verder 

vorm geven, mogelijk met behulp van een algemene methode voor de vakgebieden natuur, 

techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Kortom, ook dit schooljaar zijn we volop in 

ontwikkeling. Voor nu wens ik iedereen een fijn, leerzaam schooljaar toe.  

 

Schoolgids 
De  nieuwe schoolgids is in te zien via onderstaande link: https://www.bsdeharlekijn.nl/onze-

school/schoolgids-2018-2019. U vindt hierin informatie over ons onderwijs, over onze 

kwaliteitszorg en daarnaast staat er allerhande praktische informatie in.  

 

Klusouders gevraagd voor woensdag 5 september 
Op het schoolplein zijn een aantal mooie schilderingen aangebracht, zoals ons logo en een 

vissenkom. Inmiddels zijn deze tekeningen al behoorlijk afgesleten. We willen ze dan ook 

opnieuw schilderen, zodat het er weer fris en fleurig uitziet. Bij droog weer willen we dat doen 
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op woensdag 5 september vanaf 13.30 uur. We zoeken ouders die ons mee willen helpen. Heeft 

u zin om een middagje mee te schilderen? Aanmelden kan bij Yvonne of via de lijsten die bij de 

achteringangen hangen. Kinderen kunnen gewoon meekomen. Zij kunnen lekker spelen op het 

schoolplein.   

 
 

Gruitdagen en traktaties 
Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Net als voorgaande jaren hebben wij op woensdag en 

vrijdag de zogenaamde gruitdagen. Op die dagen nemen alle kinderen als pauzehapje GRoente 

of frUIT mee naar school. Koeken en andere hapjes worden niet gegeten en gaan dus mee terug 

naar huis. 

Als kinderen jarig zijn mogen ze in hun groep trakteren. Traktaties zijn feestelijk, maar niet al te 

groot. Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een gezonde traktatie. 

 

Kanjerweken 
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken 

van het Thema Kanjer. We besteden aandacht aan 

groepsvorming waarbij de centrale vraag is: “Hoe gaan 

we in de klas met elkaar om?“ Er wordt gewerkt aan 

een goede onderlinge band, een prettige sfeer en het 

maken van gezamenlijke groepsafspraken. Natuurlijk 

worden ook de nodige complimenten uitgedeeld. 

Bij de afsluiting van het thema zijn ouders van harte 

uitgenodigd om te komen kijken naar wat hun eigen 

Kanjers allemaal hebben geleerd. Van de leerkracht 

hoort u binnenkort wanneer de groep van uw kind aan 

de beurt is. 

Verkeerscommissie 
Het nieuwe schooljaar is weer gestart en de verkeersgroep is bezig met voorbereidingen te 

treffen voor de verkeersweek. De week van 1 tot 5 oktober staat in het teken van verkeer. Er 

zullen dan in alle groepen activiteiten plaatsvinden die met verkeer te maken hebben. Om een 



 

   
 

gevarieerd aanbod te krijgen vragen wij om hulp van ouders die eventueel een invulling kunnen 

bieden voor gastlessen. Wie heeft iets te maken met verkeer en wil dit met de kinderen delen?  

Bv. een vrachtwagenchauffeur die in kan gaan op de dode hoek of iemand die fietsen kan 

repareren en een les bandenplakken in de groepen 7-8 kan realiseren. 

Kunt u ons helpen dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk per mail. g.jacobs@skpo.nl  

Wij kunnen ook nog versterking gebruiken tijdens de uitvoering van de activiteiten en in de 

werkgroep! 

  
Met vriendelijke groeten, 

Namens de verkeerswerkgroep. 

Thijs Adriaans (ouder groep 5) 

Femke Wetzer (ouder groep 5) 

Gertie Jacobs (lkr groep 7) 

 

Jeugdgemeenteraad 
Afgelopen week zijn de nieuwe leerlingen van de Jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Van elke 

school zijn er twee leerlingen verkozen. Namens De Harlekijn nemen Milan uit groep 8 en Hanna 

uit groep 7 hieraan deel.  De jeugdgemeenteraad geeft advies aan het college van burgemeester 

en wethouders en aan de gemeenteraad. Zij vragen aandacht voor wensen, behoeften en 

problemen van de Son en Breugelse jeugd. Op de agenda voor aankomend jaar staat in ieder 

geval de verkeersveiligheid in het dorp. We wensen Hanna en Milan een leuke, leerzame tijd toe 

in de Jeugdgemeenteraad.  

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/politiek/22274/nieuwe-jeugdgemeenteraad-

geinstalleerd?redir 
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Leren typen bij de Typetuin 
In groepsverband leren typen: de Typetuin start weer in oktober! Bij voldoende aanmeldingen 

gaat op onze school op vrijdag 5 oktober 2018 om 12:45 uur de klassikale typecursus van de 

Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van onze ervaren type-

coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in! Meer informtatie 

vindt u op: https://successsociety.egnyte.com/dl/Ayru5eK01m 

Jantje beton loterij 

 

Van 12 september tot 26 september is er een lotenverkoop voor Jantje Beton. Onze leerlingen 

komen in die periode in actie voor buitenspelen. Kinderen kunnen aan familie, buren en 

bekenden loten verkopen. De verkoop gaat via machtiging waardoor de kinderen niet met geld 

over straat hoeven te gaan. De opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die ervoor zorgen 

dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Want 

buitenspelen is gezond voor kinderen. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per 

week vrij buiten en tachtig procent van de kinderen beweegt tegenwoordig onvoldoende. 

Daarom ondersteunt de Jantje Beton Loterij scholen om geld op te halen voor buitenspelen en 

bewegen tijdens en na schooltijd. De helft van de opbrengst is voor de school om 

buitenspeelmaterialen aan te schaffen, speeltoestellen op te knappen en voor extra 

voorzieningen op het plein. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton. Wij hopen op een 

mooie opbrengst! 

Overblijfhulp gevraagd voor schooljaar 2018-2019 
De eerste inschrijving zijn al geplaatst voor dit schooljaar. In september staan er nog veel dagen 

open. Het zou fijn zijn als deze weer gevuld worden. Wij vragen u daarom om te kijken wanneer 

u zou kunnen helpen. 

Voor maandag 3, 10 en 17 september,  dinsdag 4 september, donderdag 6, 20 en 27 september 

zoeken wij nog een hulpouder. 

Degenen die al een account hebben bij overblijfhulp.nl, vragen wij vriendelijk om de gegevens 

van hun zoon of dochter te controleren en aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de veranderde 

groep waarin hij of zij zit. Voor degenen die nog geen account hebben, staat onderaan deze 

nieuwsbrief uitleg hoe dit aangevraagd kan worden. 
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Bag2school! 
Op vrijdag 21 september worden de witte zakken om 9.00 uur 

opgehaald. De zakken mogen gevuld worden met kleding, 

schoenen, dekens, gordijnen enz. Kijk voor de juiste afspraken 

even op de site www.bag2school.nl 

De zakken kunnen ingeleverd worden van maandag 17 september 

tot vrijdagochtend 21 september om 9.00 uur. Alvast dank voor 

uw bijdrage! 

Samen lezen 
De kinderen uit groep 3 zijn pas net gestart en ze kunnen nu al samen lezen met groep 6. Knap 

hoor! 
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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 backup” 

 Als u bij noodgevallen beschikbaar wilt zijn als backup, 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 ) 
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