
 

   
 

Agenda 
6 september  Informatieavond groep 1, 2 en 8 (aanvangstijd ontvangt u via de leerkracht) 

12 september  Informatieavond groep 5 en 6 (aanvangstijd ontvangt u via de leerkracht) 

14  september  Informatieavond groep 3, 4 en 7(aanvangstijd ontvangt u via de leerkracht) 

19 en 22 september Oudervertelgesprekken (facultatief, op basis van intekenen) 

26 september   Schoolfotograaf 

4 oktober  Fontys dag in het groen – groep 2 t/m 7 
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Het nieuwe schooljaar is gestart 
Vanochtend heetten we alle kinderen van harte welkom in schooljaar 2022-2023. Iedere leerling kon zijn/haar 

eigen naam terugvinden op het schoolplein.  

We hopen dat u allen een fijne, ontspannen vakantie heeft gehad.  

Eind vorig schooljaar hebben we met het team de jaarplannen van vorig schooljaar geëvalueerd en zijn de 

resultaten geanalyseerd. Dit heeft ons input gegeven voor het jaarplan 2022-2023. Dit schooljaar gaan we aan 

de slag met het borgen van goed leesonderwijs en met het vergroten van eigenaarschap. Daarnaast gaan we 



 

   
 

een nieuwe methode voor Engels selecteren, zodat alle leerlingen vanaf groep 1 al spelenderwijs Engels kunnen 

leren. Kortom, ook dit schooljaar zijn we volop in beweging. Namens het hele team wens ik iedereen een fijn, 

leerzaam schooljaar toe.  

Schoolfotograaf 
Op maandag 26 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 ook op De Harlekijn zitten. De 

broertjes/zusjesfoto wordt op 26 september tussen 8.00 uur en 8.30 uur gemaakt. Aanmelden voor de 

broertjes/zusjesfoto kan tot uiterlijk 19 september via Harlekijn@skpo.nl. Na aanmelding ontvangt u het exacte 

tijdstip waarop de foto van uw kinderen gemaakt wordt.  

Facultatieve oudervertelgesprekken 
Wilt u kennismaken met de leerkracht en vertellen over uw kind? Dan kunt u zich inschrijven voor de 

oudervertelgesprekken. Op maandag 12 september ontvangt u een mail met daarin een link naar de 

inschrijfpagina voor deze gesprekken. Deze zijn facultatief en vinden plaats op 19 en 22 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 

op school plaats. De inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen start op woensdag 14 september om 

8.00 uur. Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op donderdag 15 september om 10.00 uur. De 

inschrijving sluit op vrijdag 16 september om 12.00 uur. 

Het oude meubilair is aangekomen in Kenia 
Na een lange reis is in juli eindelijk het oude schoolmeubilair in Kenia gearriveerd. De 

kinderen en de school zijn enorm blij met alle tafels, stoelen, bureaus en andere spullen 

die vanuit De Harlekijn geschonken zijn. Wij zijn erg blij dat het meubilair zo een zinvol 

tweede leven heeft gekregen.  

 

 

 

 

 

Naar school brengen  
Net als vorig jaar zijn er vaste dagen waarop u uw kind in de klas kan brengen en vaste dagen waarop uw kind 

zelfstandig de school binnen komt. Hieronder vindt u het nog een keer op een rij. 

Groep 1 en 2 

• Op maandag en dinsdag komen de kinderen zelfstandig de klas in. Zij worden gebracht tot de deur aan 

het schoolplein. Vanzelfsprekend kunt u uw kind nog even uitzwaaien bij het raam.  

• Op woensdag tot en met vrijdag zijn ouders ’s ochtends welkom in de klas. Kinderen hangen dan wel 

zelf in de gang hun jas en tas op. Voor de kinderen is het fijn als ouders buiten de kring te blijven.  
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Groep 3 en 4 

• Op maandag en dinsdag komen de kinderen zelfstandig de klas in. Zij worden gebracht tot de deur naast 

de moestuin.  

• Op woensdag en donderdag zijn ouders welkom in de klas. Ook op deze dagen maakt u gebruik van de 

toegangsdeur naast de moestuin.  

• Vrijdags brengt u uw kind naar De Landing.  

Groepen 5 t/m 8 

De leerlingen van deze groepen komen alle dagen zelfstandig de school binnen.  

 

Alle schooldagen zijn ouders na schooltijd welkom om even te kijken in de klas van hun kind. 

Dinsdagochtend 4 oktober: een dag in het groen  
Fontys PABO Eindhoven organiseert dit jaar op 4 oktober samen met Stichting Natuurwijs een 

'vergroeningskamp' in de Brabantse natuur om toekomstige leerkrachten te laten ervaren hoe leuk het vak 

Natuur is. Het vergroeningskamp maakt deel uit van het project 'Natuur als leukste vak op school'. Het betrekken 

van kinderen bij de natuur is voor natuurorganisaties zoals IVN en Staatsbosbeheer heel belangrijk. Kinderen 

zijn de toekomst van de natuurbescherming, en moeten kunnen opgroeien in een gezond, groen Nederland.  

 

Ruim veertig tweedejaars PABO-studenten geven die dag workshops over natuur aan 150 kinderen uit de regio. 

De Harlekijn is uitgekozen voor deze dag vol natuurlessen. De kinderen van de groepen 2 t/m 7 worden samen 

met de eigen leerkrachten vanuit school met bussen naar een locatie in het Brabants landschap gebracht. Rond 

het middaguur zijn ze weer terug op school. 

Vaste overblijfouders gevraagd 
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de leerlingen op school. Die dagen worden we tijdens de 

surveillance ondersteund door vaste overblijfouders. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Mocht 

u interesse hebben om ook vaste overblijfouder te worden, dan kunt u contact met me opnemen 

l.storimans@skpo.nl 

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. Dit jaar 

worden door het CKE ook een aantal lessen Beeldende Vorming aangeboden. Het jaar is ingedeeld in 4 periodes. 

In elke periode krijgen de kinderen één van de bovengenoemde vakken aangeboden. De bovenbouw start vanaf 

mailto:harlekijn@skpo.nl


 

   
 

volgende week met danslessen van juffrouw Myrthe en de onderbouw start dan met muzieklessen van juffrouw 

Jess.  

Voorschoolse opvang 
Vanaf dit schooljaar is de voorschoolse opvang (VSO) iedere woensdag op De Harlekijn. Op de andere dagen 

blijft de VSO op de Ruysdaelstraat. De Buitenschoolse Opvang is vanaf dit schooljaar iedere maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag bij ons op school. Vrijdags worden de leerlingen die gebruik maken van de BSO 

opgehaald om naar de Ruysdaelstraat te gaan.  

Schoolfruit al vanaf deze week!  
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU schoolfruit project. Een mooie kans 

om opnieuw aan onze leerlingen mee te geven dat gezond eten belangrijk én lekker 

is! Dit jaar start de schoolfruitperiode eerder dan voorgaande jaren. Al vanaf deze 

week ontvangen we schoolfruit. De leverperiode duurt tot 10 februari 2023. 

Gedurende deze periode krijgen alle kinderen iedere woensdag, donderdag en 

vrijdag een stuk groente of fruit van school.  

 

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 2022-2023.  

NPO 
Net als afgelopen schooljaar wordt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 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. Tijdens schooltijd zullen een leerkracht en een onderwijsassistente werken met 

kleine groepjes leerlingen. We richten ons hierbij voornamelijk op de vakken taal, lezen en rekenen.  

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 start Isaac de Kleijn als leerkracht in diverse groepen bij ons op school. Carla de Groot start als 

onderwijsassistente. Zij combineert deze taak met haar rol als pedagogisch medewerker bij de BSO van Korein.  

Jasmijn Corstens start als LIO-stagiaire in groep 4. Dat betekent dat ze dit jaar bij ons afstudeert.  

We heten iedereen van harte welkom. In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.  

 

Beste ouders en kinderen van basisschool De Harlekijn. Via deze weg stel ik mij 

aan jullie voor. Mijn naam is Isaac de Kleijn. Ik ben 26 jaar oud en ben dit jaar 

verhuisd naar Son en Breugel. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam bij jullie 

op school in de groepen: 3, 5 en 8. Ook verzorg ik eens in de twee weken de 

gymlessen op de vrijdag. Eerder heb ik met veel plezier gewerkt in groep 3 en 

7 op de Clara Fabriciusschool in Herveld. Naast dat ik geniet van het voor de 

klas staan, heb ik ook andere hobby’s, zoals voetballen en wielrennen. We 

gaan er een leuke tijd van maken, ik heb er veel zin in! 

Mocht u vragen hebben, kom dan gerust langs.  

 

 

Hallo ouders, jongens en meisjes, 

 

Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam bij De Harlekijn als onderwijsassistente 

voor de groepen 1 t/m 8.  

 

Mijn naam is Carla de Groot, ben 58 jaar oud en getrouwd met Frank. 

Ik heb 3 zonen: Niels (26), Lars (23) en Sem (20). We hebben een lieve zwarte 

labrador van 10 jaar oud, genaamd Bandit. 

 

Na 20 jaar als leerkracht bij een basisschool in Veldhoven te hebben gewerkt, 

was ik toe aan een nieuwe uitdaging en heb die gevonden in 

onderwijsassistente op school in combinatie met pedagogisch medewerker 

bij Korein op dezelfde locatie. Mijn hobby's zijn o.a. leuke dingen doen met 

mijn gezin; wandelen met Bandit; op vakantie gaan en gezellig shoppen met vriendinnen. Ik heb er erg veel zin 

in; tot ziens bij De Harlekijn of bij Korein! 

 

 

Hoi! Mijn naam is Jasmijn, ik ben vanaf september vierdejaars Pabostudente en de 

nieuwe LIO-stagiaire van De Harlekijn. Vanaf komend jaar kunnen jullie mij elke 

maandag en dinsdag terugvinden in groep 4. Ik hou heel erg van taal en geschiedenis, 

ik ben dol op verhalen vertellen! Ik kijk ernaar uit om te beginnen!  

 

 

 



 

   
 

GGD informatie m.b.t. corona 

Gelukkig hebben we op het moment weinig van doen met corona, maar helaas is het nog niet verdwenen. Vanuit 

de GGD hebben we dan ook onderstaande informatie ontvangen.  

 

Op dit moment zijn er geen aparte maatregelen voor scholen of kinderdagverblijven. Wel gelden nog steeds de 

algemene basisadviezen om verspreiding van het virus te beperken: 

• Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en zorg voor voldoende ventilatie.  

• Bij klachten blijf je thuis en doe je een zelftest.  

o Bij een positieve zelftest ga je direct in isolatie, je hoeft je niet bij de GGD te laten testen.  

o Wanneer de uitslag van de zelftest negatief is, mag je weer naar school komen. 

o Voor kinderen die geen zelftest doen, geldt het volgende advies: blijf thuis tot je 24 uur volledig 

klachtenvrij bent, met een maximum van 7 dagen na de eerste dag van klachten.  

Om te bepalen of uw kind naar school mag, verwijzen we naar de actuele beslisboom. 

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info) 

https://www.boink.info/beslisboom

