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3 september  Informatieavond groep 3 

3 september  Schoolfotograaf 

7 en 10  september Ouder-vertelgesprekken  

23 september  ANWB Streetwise  

2 en 5 oktober  Studiedagen: alle kinderen zijn vrij 
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Schoolfotograaf 
Op 3 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/zusjesfoto wordt later in het schooljaar op een nog nader te bepalen locatie in 

de regio gemaakt. Zodra hier meer over bekend is hoort u van ons. 

 

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. 

Gymlessen 
Afgelopen vrijdag zijn de gymlessen weer gestart. We zijn blij dat ook dit 

jaar vakdocent Wessel Goossens de lessen geeft aan alle kinderen van 

groep 3 tot en met 8. De kinderen sporten in een wit shirt en een donker 

kort broekje. De gymschoenen mogen geen donkere zolen hebben.  

 

 

 

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 onderbouw start vanaf volgende week met danslessen, 

de bovenbouw start met dramalessen. De danslessen worden net als vorig jaar gegeven door juffrouw Myrthe. 

De dramalessen worden gegeven door meneer Lars. 

Streetwise 
Op woensdag 23 september komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise 

leert basisschoolkinderen beter om te gaan met het huidige verkeer, door het oefenen van praktijksituaties.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen ze het 

veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de hal over veilig oversteken. Het belang van het dragen 

van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een mooie gele 

elektroauto.  

- In Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in een daarvoor afgezette straat vlakbij school over de remweg 

van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van 

een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel 

en een stoelverhoger komen in deze les aan bod. 

- Bij Trapvaardig trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein hun praktische fietsvaardigheid. Er wordt 

gefietst over een uitdagend parcours en zo oefenen ze moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een 

zware rugzak op hun rug, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de 

middelbare school. Het is belangrijk dat de kinderen uit groep 7 en 8 die dag op de fiets naar school 

komen! 
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Nieuws uit de groepen 
 

  
Groep 8 werkt aan de aankleding van het lokaal. 

 

 

  
Groep 5 en 6 hebben een eigen chromebookkast. Iedere leerling heeft een eigen chromebook in bruikleen op school. In de kast worden 

de chromebooks automatisch opgeladen.  

 

  
In groep 1 / 2 worden bouwwerken vanaf tekeningen in het echt nagebouwd en worden er weer mooie kralenplanken gemaakt. 

 



 

   
 

Renovatie gebouw 
Er is in de vakantie flink gewerkt om het gebouw op te frissen. Op vrijdag 10 juli stond het verhuisbedrijf voor 

de deur. Voor die tijd hebben we met het team hard gewerkt om alles in te pakken en overtollige spullen weg 

te doen. In de eerste week van de vakantie is de nieuwe LED verlichting aangelegd. Het geeft een helder en 

rustig licht. Daarna zijn de vloeren uit de lokalen, kantoren en de hal verwijderd. Binnen drie weken waren deze 

geëgaliseerd en opnieuw gelegd. Nu genieten we in de lokalen van een mooie olijfgroene vloer en die in de hal 

is  camel-kleurig. Extra planten en een ombouw voor het podium maken de vernieuwde hal nog mooier. Mogelijk 

heeft u al gezien dat, ter voorbereiding op de aanbouw, het voetbalveld en de schommel verplaatst zijn. We 

zien ernaar uit dat u het gebouw van binnen kan zien. Voor nu alvast een sfeerimpressie van de hal. 

 

 

Harlekijnapp 
Onze schoolapp is te downloaden in de appstore en 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. 

 

Overblijven 
Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, surveilleren we alleen met teamleden tijdens de lunchpauze. In de 

vakantie is het protocol voor het basisonderwijs iets versoepeld. Dit betekent dat binnenkort een vaste 

overblijfkracht ons weer komt versterken.  

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

uitgebreid de praktische informatie voor schooljaar 2020-2021.  



 

   
 

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 de sfeer binnen de groep. 

 

 

 

 

Gezocht: enthousiaste ouders voor de schoolreisjes- en 
excursiecommissie 

 
Wie vindt het leuk om het schoolreisje en de excursies per klas mee te organiseren?  
We zijn nu met z'n vieren (Yvonne Schoenmakers, Hub Thijs, Annelieke Ermes, en 
Annette van de Laar namens de leerkrachten). Omdat er zeker 2 leden eind van dit 
schooljaar willen stoppen zoeken we nieuwe ouders die we dan nog een jaartje in 
kunnen werken. Zo zorgen we voor een warme overdracht.  
 

Wil je meer informatie? Vraag het 1 van ons, 
Yvonne Schoenmakers, Hub Thijs, Annelieke Ermes of Annette van de Laar. Mailen kan ook naar Annelieke: 
aniezen@hotmail.com 

Even voorstellen 
Sinds vorige week zijn er in een aantal groepen stagiaires gestart op school. Graag stellen we de nieuwe 

gezichten aan u voor: 

 
Hallo allemaal,  
Ik ben Sanne, 21 jaar en woon in Sint-Oedenrode. 
Ik zit op de pabo in Eindhoven en dit schooljaar ga ik afstuderen op de Harlekijn in groep 4. Je 
zal mij vooral op de maandagen en dinsdagen zien. Komend schooljaar ga ik ook mijn blokstage 
lopen en dit houdt in dat ik 5 weken lang, 5 dagen de klas 'overneem'. Als je vragen hebt of 
mij graag wilt ontmoeten, mail gerust en/of ik zie je graag buiten bij het hek. 
Ik heb er enorm veel zin om met de kinderen het schooljaar te starten! 
Sanne 
 



 

   
 

 
 
Mijn naam is Vera. Ik kom uit Son en Breugel en ik ben 19 jaar oud. Dit schooljaar ga ik stage 
lopen in groep 7 bij meester Thijs. Ik volg nu de opleiding Onderwijsassistent en ik zit in mijn 
laatste jaar, wat betekent dat ik ga afstuderen. Ik kijk uit naar komend schooljaar op De 
Harlekijn! 
Vera 
 
 

 
 
Hallo ouder(s) en verzorger(s),  
Mijn naam is Helma van de Ven, ik kom uit Rosmalen en ik ben 25 jaar oud. Ik zit in 
mijn laatste jaar van de opleiding tot leraar Basisonderwijs. Deze opleiding volg ik op 
Fontys Hogeschool Kind En Educatie in Eindhoven. Tijdens mijn afstudeerjaar loop ik 
stage bij De Harlekijn. Ik zal een deel van het schooljaar stagelopen in groep 5 bij 
Juf Esther. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de dagen dat ik in de klas 
ben. Ik heb erg veel zin om De Harlekijn te leren kennen.   
Als jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag.  
Tot ziens,  
Helma van de Ven  
 
 
 
Vanuit de invalpool van SKPO zijn Merel, Jessie en Daisy verbonden aan onze school. Als er geen vervanging is 
op een andere school, zijn ze bij ons. Merel en Jessie zijn al vertrouwde gezichten. Daisy stelt zich hieronder 
graag aan u voor.  

 
Hoi allemaal, 
Ik wil mij graag voorstellen aan u, we gaan elkaar vast nog een keer tegen komen dit 
jaar. Ik ben juf Daisy en ben 26 jaar oud. Ik heb jarenlang een groep 5 gehad, maar 
ben nu gestart als vervanger voor SKPO. Ik ben dol op rekenen en wereldoriëntatie, 
maar het meest geniet ik van de interactie met kinderen. Ik woon in Eindhoven, ben 
getrouwd en heb een dochtertje van 1,5 jaar.  
Het komende jaar is De Harlekijn mijn thuisschool, dat betekent dat ik aanwezig zal 
zijn op de dagen dat er geen vervanging nodig is. U ziet mij dan in verschillende 
klassen ondersteunen door bijvoorbeeld met een klein groepje te werken. Ik kijk er 
naar uit om iedereen te leren kennen! 
Daisy 

 

 

Beslisboom neusverkoudheid 
Tot slot delen we in deze nieuwsbrief graag nog een link naar een handige beslisboom om te bepalen of een 

kind wel of niet naar school mag. We merken dat die keuze niet altijd gemakkelijk is en hopend dat dit u kan 

helpen. 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar-

toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf

