Agenda
2 september
2 september
3 september
5 september
6 september
12 september
19 september
26 september

Ouder-vertelgesprekken (facultatief)
Start thema Remember September
Schoolfotograaf
Ouder-vertelgesprekken (facultatief)
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
8.30 – 9.30 uur inloopspreekuur CMD op school
Open podium
8.30 – 9.30 uur inloopspreekuur CMD op school
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Opening schooljaar
Al spelend zijn we dit jaar het schooljaar gestart. Het team stond vanaf 8.15 uur op het plein om de kinderen en
hun ouders te verwelkomen. We hebben samen even gehinkeld, verstoppertje gespeeld, gevoetbald en touwtje
gesprongen. Op deze manier hebben we een frisse, energieke start gemaakt. We wensen alle leerlingen en hun
ouders een fijn en leerzaam 2019-2020 toe.

Open podium
Ook dit jaar zullen we weer een aantal keer een open podium organiseren. Het open podium is er van en voor
de kinderen. Kinderen van alle groepen kunnen hier hun talenten aan elkaar laten zien. De leerlingen van groep
8 zorgen, onder begeleiding van twee leerkrachten, voor een goed en gevarieerd programma en voor de
presentatie. Intekenen voor deelname kan binnenkort in de hal. De open podia plannen we telkens een aantal
weken vooraf. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ze op een geschikt moment binnen de thema’s passen. Zodra
een datum bekend is van het volgende open podium, vindt u deze terug in de jaarkalender. Helaas kunnen we
vanwege brandweervoorschriften niet altijd de open podia openstellen voor alle ouders. Mocht uw kind een
individueel optreden hebben, dan wordt u door de leerkracht uitgenodigd.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 3 september komt de schoolfotograaf. Dit jaar werken we samen met Kiek
fotografie. Tijdens de lesdag worden de individuele foto’s en de klassenfoto’s gemaakt.
Broertjes/zusjes-foto’s van leerlingen van school worden niet tijdens de lessen, maar
voor schooltijd gemaakt. Er is hiervoor een vrije inloop tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Wilt u een broertjes/zusjes foto laten maken, kom dan op tijd.

Gymkleding
Sinds afgelopen vrijdag worden de gymlessen door vakdocent Wessel Goossens gegeven. Verderop in de
nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. De kinderen sporten in een wit shirt en een donker kort broekje. De
gymschoenen mogen geen donkere zolen hebben.

Tennisclinics
Vrijdag 23 augustus mochten de groepen 3, 4 en 5 deelnemen aan een tennisclinic. De kinderen waren ook dit
jaar weer super enthousiast. De groepen 6 t/m 8 hebben de tennisclinic nog tegoed, zij mogen in september.

Nieuwe Harlekijnapp
De nieuwe schoolapp is vanaf nu beschikbaar. U kunt deze downloaden in de app
store en playstore. Hiernaast ziet u het groene logo van de nieuwe app.
Let op: de oude schoolapp wordt niet meer bijgewerkt en komt te vervallen. Deze
kunt u dus verwijderen.

Kanjertraining
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn belangrijk om een goede sfeer te krijgen
binnen de groepen.

Hiervoor is iedere klas bezig met vertrouwensspellen,
klasgesprekken over wie ben jij, wie ben ik en wie zijn we
samen.

Ook stelt iedere klas samen de klassenregels vast. Deze
hangen zichtbaar in alle klassen. Op deze manier zijn de
kinderen samen verantwoordelijk voor hun gedrag binnen de
groep.

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.

Remember September op school
In september is het 75 jaar geleden dat Son en Breugel is bevrijd. Wij gaan op verschillende manieren deze
speciale gebeurtenis samen met de kinderen herdenken. Vanaf 2 tot en met 20 september gaat elke
leeftijdsgroep op een andere manier aan de slag met het thema “Oorlog en bevrijding”. Zo gaan de groepen 7
en 8 echt de diepte in, door aan het werk gaan met een lespakket dat speciaal voor hen is ontwikkeld. Daarnaast
komt een oorlogsveteraan in die groepen zijn verhaal vertellen.
In de onder- en middenbouw zal de bevrijding ook op verschillende manieren herdacht worden. De kleuters
gaan aan de hand van een prentenboek geschikt voor de leeftijd 4, 5 en 6 jaar op een speelse manier aan de
slag met dit thema.
Op 4 september is er een gezamenlijke activiteit voor de leerlingen, dan komt een legervoertuig op het
schoolplein te staan en kunnen de kinderen ervaren hoe deze wagens er tijdens de oorlog uitzagen.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met hun ouders over dit leerzame thema praten. Bevraagt u uw
kind eens op de activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. Hieronder vindt u een overzicht van
activiteiten die voornamelijk in het weekend door gemeente Son en Breugel worden georganiseerd. Mocht u
interesse hebben dan kunt u samen met uw kind deelnemen aan deze activiteiten.
Overzicht (kinder-) activiteiten “Remember September” Son en Breugel
activiteit
Dag en Datum
Overige informatie
Doortocht centrum Son
Zaterdag 14 september
Rond de klok van 14.00u zal een stoet
historische voertuigen door Son en Breugel
trekken.
Meer info:
www.omg2019.nl
Remember september bij Zondag 15 september
Remember September is een uniek
Bevrijdende Vleugels
evenement voor jong & oud: Bij aankomst
krijgen alle kinderen een eigen stempelkaart
waarop zij soldatenstempels kunnen
verzamelen door het voltooien van
opdrachten die verspreid zijn over het gehele
terrein. Kosten kinderen : €7.50
Kosten volwassenen: € 9.50
Van tevoren reserveren via website.
Kampement Oranjeveld
Zondag 15 september
Vanaf 16.00u is er een kampement op het
Oranjeveld.
Kampement de Driehoek
Dinsdag 17 september
Op deze dinsdag verblijft de: “Liberation Task
Force” op het terrein van de Driehoek.
Herdenking bevrijding
Dinsdag 17 september
Van 19.00u tot 21.00u is de herdenking bij
de Parachutist. Dit vindt plaats bij de
Europalaan/Kerkstraat.
Wij gaan samen met de leerlingen op een respectvolle manier stilstaan bij deze gebeurtenis en gaan er op een
waardige manier mee om met het thema ‘Oorlog en bevrijding’.
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit graag. Loopt u gerust even binnen bij de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet, Werkgroep “Remember September”

Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020
Voor komend schooljaar rekenen we weer op uw hulp om de leerlingen veilig en fijn te laten overblijven. We
zoeken nog overblijfhulp van 12.00 uur tot 12.45 op dinsdag 3 en 24 september, donderdag 5, 12, 19 en 26
september. Inschrijven kan op de gebruikelijke manier. Een instructie hiervoor vindt u onderaan deze
nieuwsbrief.

Even voorstellen
Graag stellen we een aantal nieuwe gezichten aan u voor:
Merel
Hallo allemaal,
Wellicht heeft u mij in de afgelopen weken al eens zien rondlopen op De Harlekijn.
Mijn naam is Merel Schuinder, 25 jaar oud en 3 jaar werkzaam in het onderwijs als
leerkracht.
Het komende schooljaar zal ik op de dinsdagen ‘s ochtends in verschillende klassen te
vinden zijn en zal ik de middagen lesgeven in groep 6, dit alles in het kader van
werkdruk vermindering op De Harlekijn.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les vanuit de invalpool van SKPO. Dit schooljaar ben ik gekoppeld
aan De Harlekijn en zal ik, wanneer er geen invalwerk is, hier werkzaam zijn als extra leerkracht.
Indien u graag nog meer wil weten, schroom niet en schiet mij aan.
Wessel
Hallo allemaal,
Mijn naam is Wessel Goossens en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Den Dungen en ben
afgelopen schooljaar afgestudeerd aan de ALO, de opleiding die je moet doen om
gymleraar te worden.
Ik heb tijdens de opleiding ontdekt dat ik het basisonderwijs erg leuk vond en heb
ervoor gekozen om daar te gaan werken. Mijn voornaamste taak is het verzorgen van
de gymlessen op De Harlekijn en wellicht komt u mij ook tegen met andere activiteiten
rondom De Harlekijn. Ik doe dit namens het Beweegburo, dat is een bedrijf
gespecialiseerd in het geven van gymlessen in Tilburg.
Ik hoop dat we er met zijn allen een leuk jaar van gaan maken! Indien u nog vragen
heeft kunt u mij altijd aanspreken.

Daimy
Ik ben Daimy Klaassen. Ik ben 19 jaar oud en studeer aan de Pabo in
Eindhoven. Dit schooljaar begin ik aan het laatste jaar van mijn opleiding en
zal ik mijn stage komen lopen op De Harlekijn. Ik loop mijn stage in groep 3.
Op de maandag en dinsdag zal ik aanwezig zijn. In het schooljaar 2017-2018
heb ik ook al stage mogen lopen op De Harlekijn. Zelf kom ik ook uit Son. Naast
mijn opleiding werk ik bij het Kruidvat. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om
te korfballen en om te ‘terrassen’ met vriendinnen. Ik heb er super veel zin in
dit schooljaar en hoop mijn opleiding met een positief resultaat af te kunnen
ronden.

Jessie
Mijn naam is Jessie Koppen. Ik ben 25 jaar oud en woon samen met mijn vriend in
Eindhoven. Ik zit momenteel in mijn derde en laatste leerjaar van de PABO-opleiding.
Vorig jaar heb ik ook stage gelopen op Basisschool De Harlekijn. Ik was toen te vinden bij
de kleuters en in groep acht. Door de fijne sfeer binnen de school, de vrijheid om jezelf
continu te kunnen ontwikkelen en de goede begeleiding van de leerkrachten was de keus
voor mij niet moeilijk om ook mijn laatste jaar stage door te brengen op basisschool De
Harlekijn. Ik ben het gehele jaar te vinden in groep acht. Ik heb de afgelopen twee jaar
ook een passie opgebouwd voor het lesgeven aan bovenbouw groepen. Allereerst hoop
ik dat dit studiejaar een ontzettend leuk en leerzaam jaar wordt met veel plezier. Ten
tweede hoop ik mijzelf dit jaar nog meer te kunnen ontwikkelen om ook persoonlijke
leerdoelen te kunnen behalen zodat ik over een jaar zelfstandig als afgestudeerde juf voor de klas kan staan. Ik
heb in ieder geval ontzettend veel zin in dit jaar!
Jessie, stagiaire groep acht

Nieuws vanuit de Jeugdgemeenteraad (JGR)
Afgelopen week is Luc van Gerven uit groep
7 geïnstalleerd als nieuw lid van de JGR. Hij
zal dit schooljaar samen met Hanna uit groep
8 onze school vertegenwoordigen. Hieronder
vindt u een brief van de leerlingen over de
jeugdgemeenteraad.
Beste ouders/verzorgers en andere mensen,
Wij zijn gekozen op onze school om deel te nemen aan de
Jeugdgemeenteraad. Van iedere school zitten 2 leerlingen in de
Jeugdgemeenteraad, 1 uit groep 7 en 1 uit groep 8. Wij zitten in de
Jeugdgemeenteraad omdat we willen dat iedereen blij en tevreden is in
Son en Breugel. Ook vinden we het leuk om mee te beslissen over
besluiten die worden genomen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. In het afgelopen jaar
hebben wij met 2 groepen gewerkt. Een groep gaat over voorzieningen en de andere groep gaat over
verkeersveiligheid rondom de scholen. De groep voorzieningen heeft op verzoek van de volwassen gemeenteraad
gekeken of er voldoende speelvoorzieningen in Son en Breugel zijn. Ook hebben zij gekeken naar de
mogelijkheden om het basketbalveldje achter de Plus op te knappen. Hiervoor worden een aantal plannen
gemaakt. Het groepje verkeer heeft gekeken naar de verkeersveiligheid rondom de scholen. We zijn nu bezig met
de Boktempel, de Stokland en de Sonnewijzer. Het grootste probleem is dat ouders niet veilig parkeren. We gaan
in gesprek met de wethouder om samen te kijken naar een oplossing. Het komende jaar gaan we ook met de
andere scholen aan de slag. Ieder jaar worden wij geholpen door een aantal begeleiders. We hebben gemerkt
dat er afgelopen jaar te weinig begeleiders zijn geweest. We zouden het fijn vinden als we er een aantal
begeleiders bij krijgen. Bent of kent u iemand die ons graag wil helpen? Laat het dan weten aan Ria of Kirsty. Dit
zijn de griffiers van de Jeugdgemeenteraad. jgr@sonenbreugel.nl
Groetjes, De leden van de jeugdgemeenteraad
Lynn, Erik, Hanna, Luc, Noud, Iza, River, Sam, Tyrsa ,Tijs, Sophie, Robin, Lieke en Luuk.

Werkzaamheden zomervakantie
In de vakantie zijn verschillende zaken op school opgeknapt en onderhouden. Zo is de linoleumvloer uitgebreid
gereinigd en gepolijst. In de kleuterlokalen zijn de aanrechtblokken deels verhoogd. De capaciteit van de
meterkast is verzwaard en er zijn afscheidingswandjes geplaatst in de ruimte bij het kopieerapparaat. Waar we
het meest trots op zijn is onze nieuwe keuken. Er zijn twee inbouwovens geïnstalleerd en er is nu een kookplaat.
De keuken gaat vanzelfsprekend ook gebruikt worden door de kinderen van de BSO. We zien nu al uit naar de
heerlijke bakgeuren!

Keuken voor…

en na de verbouwing.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ga naar de website van De Harlekijn: www.bsdeharlekijn.nl.
Klik op de knop “Rooster Overblijfhulp”.
Voer de schoolcode in: 1617deharlekijn.
Registreer u als gebruiker.
Ga naar het inlogscherm en vul gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in
Ga naar “Nieuwe dag toevoegen” om de dagen te kiezen waarop u wilt begeleiden.
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 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)

