
 

   
 

Agenda 
7 september  Informatieavond groep 1,2 en 8 

13 september  Informatieavond groep 5,6 en 7 

15  september  Informatieavond groep 3 en 4  

16 september  Kiek schoolfotograaf 

20 en 23 september Oudervertelgesprekken (facultatief, op basis van intekenen) 

28 september   Open podium 

5 oktober  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
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Schoolfotograaf 
Op 16 september komt de schoolfotograaf. Ook dit jaar werken we samen met Kiek 

fotografie. Tijdens de lesdag worden de individuele foto’s en de klassenfoto’s gemaakt. De 

broertjes/zusjes foto wordt dit jaar gewoon weer op school gemaakt. Deze gaat op 

afspraak en is alleen voor broertjes en zusjes die al op De Harlekijn zitten. De 

broertjes/zusjesfoto wordt op 16 september tussen 8.00 uur en 8.30 uur gemaakt. Aanmelden kan tot uiterlijk 

9 september via Harlekijn@skpo.nl. Na aanmelding ontvangt u het exacte tijdstip waarop de foto van uw 

kinderen gemaakt wordt.  
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Facultatieve oudervertelgesprekken 
Heeft u iets bijzonders te vertellen aan de nieuwe leerkracht van uw kind? Dan kunt u zich inschrijven voor de 

oudervertelgesprekken. Op donderdag 9 september ontvangt u een mail met daarin een link naar de 

inschrijfpagina voor deze gesprekken. Deze zijn facultatief en vinden plaats op 20 en 23 september. U kunt er 

ook voor kiezen om via het inschrijfportaal op onze schoolapp in te schrijven. De inloggegevens kunt u voor al 

uw kinderen gebruiken. U kunt zelf een tijdstip kiezen dat u het beste uitkomt. Oudervertelgesprekken 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 10 september om 8.00 uur. 

Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op zaterdag 11 september om 10.00 uur. De inschrijving sluit op 

donderdag 16 september om 12.00 uur. 

Toestemming AVG 
Sinds 2018 heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens de taak om de Europese wet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handhaven. Deze wet zorgt ervoor dat wij als school kritisch zijn 

op het gebruik van persoonsgegevens. Ons privacy-statement met daarin een toelichting op het gebruik van 

persoonsgegevens op school is in te zien via onze website onder het tabblad ‘ouders’. Voor het gebruik van de 

gegevens van u en uw kind heeft u eerder toestemming gegeven. Mocht u hierin iets willen wijzigen dan kunt u 

een nieuw toestemmingsformulier opvragen bij Yvonne Tournoij via harlekijn@skpo.nl. Zonder tegenbericht 

gaan we ervan uit dat de huidige toestemming blijft gehandhaafd. 

Dans, drama en muzieklessen van CKE 
Net als voorgaande jaren verzorgen vakdocenten van het CKE dit jaar dans-, drama- en muzieklessen. Het jaar 

is ingedeeld in 4 periodes. Dans krijgen de leerlingen dit jaar twee keer, omdat de danslessen afgelopen 

schooljaar vanwege corona niet door konden gaan. De bovenbouw start vanaf volgende week met danslessen, 

de onderbouw start met dramalessen. De danslessen worden in deze periode gegeven door juffrouw Willemien. 

De dramalessen gaan gegeven worden door meneer Tom. 

Dagopvang is per 1 september geopend 
Op 1 september zijn de deuren van de dagopvang geopend. Zie bijgaande link naar het artikel in de 

MooiSonenBreugel krant. Dagopvang De Harlekijn heeft zijn deuren geopend (mooisonenbreugel.nl) 
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Harlekijnapp 
Onze schoolapp is te downloaden in de appstore en in de playstore. Hiernaast 

ziet u het groene logo van de app. Hier vindt u onder andere de jaarkalender en 

kunt u de nieuwsbrieven nalezen. Ook kunt u vanuit hier soms een pushbericht 

ontvangen. Deze verzenden we alleen als er urgente mededelingen zijn. 

 

Schoolgids  
De nieuwe schoolgids is online beschikbaar op onze website www.bsdeharlekijn.nl. In de schoolgids vindt u 

uitgebreid de praktische informatie voor schooljaar 2021-2022.  

Innovatiefonds Wereldburgerschap  
Fatih uit groep 7 is door SKPO uitgekozen om namens de leerlingen van alle SKPO scholen zitting te nemen in 

de jury van het innovatiefonds voor Wereldburgerschap. In het najaar kunnen de eerste ideeën voor projecten 

rondom Wereldburgerschap ingeleverd worden. Ouders en leerlingen van alle SKPO scholen mogen hun ideeën 

aandragen. In december komt de jury voor het eerst bijeen. Fatih mag meebeslissen welke ideeën echt 

uitgevoerd gaan worden. Voor de uitvoering van deze ideeën wordt vanuit het innovatiefonds van SKPO geld 

vrijgemaakt.  

Nieuws vanuit Kanjertraining 
Dit schooljaar kunt u in de nieuwsbrieven met regelmaat weer iets lezen over de 

Kanjertraining. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan informatie over belangrijke onderwerpen 

binnen de Kanjertraining of we geven u een kijkje in de klassen. Wat doen we nou eigenlijk tijdens de 

Kanjerlessen? In deze eerste info komen de info-doebladen aan bod. Dit schooljaar gaan we starten met een 

nieuwe vorm van informatie over de Kanjertraining, de info-

doebladen. Zodra in de klas een nieuw hoofdstuk/onderwerp van de 

Kanjertraining wordt gestart, krijgt uw kind het info-doeblad mee 

naar huis. Op deze info-doebladen vindt u informatie over wat uw 

kind tijdens de Kanjerlessen leert. Ook staat er vaak een 

(vrijblijvende) opdracht op die u met uw kind zou kunnen maken. Het 

doel van het meegeven van de info-doebladen is om u meer inzicht 

te geven in wat wij tijdens de Kanjerlessen op school doen, maar ook 

om u een ingang te geven om het thuis met uw kind op een leuke 

manier eens over de onderwerpen van de Kanjertraining te hebben. 

Natuurlijk vinden wij het leuk om te zien als er thuis iets leuks of 

interessants ontstaat naar aanleiding van de gesprekken en/of opdrachten, maar dit is zeker geen verplichting. 

Het is niet bedoeld als huiswerk. Wij hopen dat u de info-doebladen van de Kanjertraining met plezier leest en 

zo nog meer inzicht krijgt in wat er tijdens de Kanjerlessen op school behandeld wordt.  

NPO 
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er extra geld voor ons onderwijs beschikbaar gesteld. NPO 

is een landelijk programma voor duurzaam herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona en is 

voor alle leerlingen en studenten in Nederland. 



 

   
 

Doel is om eventuele hiaten door corona teniet te doen. Voor de vakantie hebben we een bestedingsplan 

opgesteld, op basis van de behoeften op De Harlekijn. Dit plan is in juni voorgelegd aan de MR, die daarmee 

vervolgens heeft ingestemd. Enerzijds gaan we investeren in extra onderwijs gericht op de cognitieve 

ontwikkeling van de leerlingen. Anderzijds komt er extra aanbod gericht op beweging, creativiteit en op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

• Tijdens schooltijd zullen een leerkracht en een onderwijsassistente ondersteunen. Zij gaan verlengde 

instructies geven aan kleine groepjes leerlingen. Deze instructies zijn met name gericht op de vakken 

lezen en rekenen.  

• In het najaar starten extra rekenlessen die na schooltijd aangeboden worden. Kinderen oefenen dan 

spelenderwijs vanuit verschillende rekendomeinen. Er komt bijvoorbeeld een naschoolse lessenserie 

over klokkijken, en over maten en meten. Kinderen kunnen hiervoor aangemeld worden op basis van 

intekening. Deze lessen zijn voor de ouders kosteloos. Binnenkort hoort u meer hierover. 

• Er worden diverse materialen aangeschaft om het leren en het samen spelen te stimuleren. U kunt 

daarbij denken aan gezelschapsspellen, Chromebooks en ontwikkelingsmaterialen voor jonge kinderen. 

• Tot slot gaan we een naschools programma ontwikkelen, dat gericht is op beweging en creativiteit. 

Hierover hoort u ook later meer.  

Luizenwerkgroep 
Na iedere vakantie helpt een aantal ouders met de luizencontrole van de leerlingen. De werkgroep is op zoek 

naar versterking. Wilt u hier meer over weten of vindt u het leuk en nuttig om mee te helpen, dan kunt u mailen 

naar Yvonne Tournoij: Y.tournoij-Bijl@skpo.nl. 

Even voorstellen 
Dit jaar starten er weer verschillende stagiaires. In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.  

 
 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Kiki Hensen, ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding onderwijsassistent op 
het Summa College. Ik ga dit jaar mijn derde en laatste jaar in op deze opleiding. 
In het schooljaar 2019-2020 heb ik ook al een jaar stage gelopen op De Harlekijn, dat was 
toentertijd in groep 5. Ik had het hier zo naar mijn zin dat ik dit jaar terug ben gekomen. Ik 
studeer dit jaar af in groep 7. Ik ben elke maandag, dinsdag en later in het schooljaar ook 
op donderdag aanwezig. Ik heb erg veel zin in dit schooljaar! 



 

   
 

Hallo, 
Mijn naam is Daisy van der Taelen. Ik ben 19 jaar en ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het summa college in Eindhoven. Ik zit dit jaar in mijn 
examenjaar van deze opleiding. Ik loop dit jaar stage in groep 3. Op maandag en 
dinsdag en later in het jaar ook op donderdag en vrijdag.  
Ik hoop dat het een leuk en gezellig jaar wordt in groep 3!!  
Groetjes, 
Daisy van der Taelen  

Beslisboom neusverkoudheid 
Hieronder vindt u de nieuwste beslisboom om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag. Zie bijgevoegd 

ook de link. Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 200821.pdf.pdf 

 

 

file:///C:/Users/401513/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/a49791a3-e8ab-461d-94bb-7aeb159aff59/Beslisboom%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK%20AJN%20RIVM_%20200821.pdf.pdf


 

   
 

 

Theatershow Kindlief! 

 
 


