
 

   
 

 
 
 
Agenda 
26 september- 4 oktober: Kinderpostzegelactie groep 7 

1-5 oktober:   Verkeersweek 

3 oktober:   ANWB Streetwise 

8-12 oktober:   Kinderboekenweek 

13-21 oktober:  Herfstvakantie 

24 oktober:          Mad Science: Show Wetenschap in Beweging 

25 oktober:    VO info markt voor groep 7 en 8 bij De Bloktempel 

30 oktober:   Roefeldag groep 8 

7 november:               Nationaal schoolontbijt 

 

Voorstellen stagiaires  

Ook dit jaar zijn er weer stagiaires gestart op De Harlekijn. Ze stellen zich hieronder graag aan 

u voor: 

 

Ik ben Jessie Koppen en ben 24 jaar jong. Ik studeer aan hogeschool de Kempel in Helmond. Ik 

heb me ingeschreven voor de driejarige deeltijdvariant van de opleiding en zit inmiddels in 

mijn tweede studiejaar. Samen met mijn vriend woon ik ongeveer vier jaar samen in 

Eindhoven. Van deze stage verwacht ik dat ik mijzelf als leerkracht verder kan ontwikkelen. 

Dit hoop ik het komende jaar zowel met de mentor als met de kinderen van de klas te 

bereiken zodat we er samen een super leuk jaar van kunnen maken. Door 

te werken aan mijn leerdoelen en mezelf continu te ontwikkelen hoop ik 

door alle ervaringen en aangeleerde kennis over twee jaar als goede juf 

voor de klas te staan. 

Juf Jessie, stagiaire groep 8 

 

Mijn naam is Bhodey van Veldhoven. Ik ben 18 jaar oud en woon in Breugel. Ik studeer aan 

het Summa college en doe de opleiding onderwijsassistent. Ik zit in mijn 

laatste jaar. Ik loop stage in groep 5. Hier ben ik te vinden op maandag 

en dinsdag. In de loop van het jaar ben ik er ook op donderdag en vrijdag 

te vinden. Ik heb al veel ervaring met kinderen. Ik geef sinds mijn 15e 

jaar dansles aan kinderen bij de Dommelsoppers. Ik doe ook al sinds mijn 

13e mee als leiding van de kindervakantieweek in Breugel. Ik heb super 

veel zin in deze stage en hoop er natuurlijk ook veel te leren!  
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Hallo allemaal, Dit ben ik en mijn naam is Annefleur. Dit jaar kom ik stage 

lopen bij De Harlekijn, want zelf wil ik graag lerares worden. Ik ben 17 jaar 

oud en woon in Son en Breugel. Ik zit nu in het eerste jaar van de 

opleiding Fontys Kind en Educatie in Eindhoven. Zelf heb ik ook op de 

Harlekijn gezeten, dus ik vind het heel leuk dat ik hier nu stage mag lopen. 

Mijn hobby is hockey in dit doe ik ook drie keer in de week. Thuis woon ik 

met mijn vader en moeder. Ik heb ook een zus, maar die woont uit huis. 

Natuurlijk heb ik ook huisdieren, twee cavia’s (genaamd Witje en Brownie) en een kat 

genaamd Mootje. Annefleur, stagiaire groep 7 

Mijn naam is Lieke Konincks en u zal mij dit schooljaar elke dinsdag zien op deze basisschool. 

Ik ben eerstejaars PABO student op Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven en 

stagiaire op basisschool de Harlekijn. Ik heb heel erg veel zin in mijn stage. Ik hoop hier heel 

veel te leren én mijn klas veel te kunnen leren. Ook vind ik het best spannend, omdat dit mijn 

eerste stage ooit wordt. Hieronder zie je een paar foto’s die wat vertellen over mij.  

Ik ben 19 jaar en woon met mijn ouders, zusje en hond in Son. 

Ik hou ervan om op vakantie te gaan, met vrienden afspreken en om festivals en feestjes te 
bezoeken. Lieke, stagiaire groep 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mijn naam is Demi Heijmans. Ik ben 21 jaar en woonachtig in Son en Breugel. 

Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd als Persoonlijk Begeleider Specifieke 

Doelgroepen, waarbij ik stageliep op het speciaal onderwijs. Inmiddels zit ik in 

het tweede studiejaar van de Pabo in Eindhoven. Dit schooljaar kom ik 

stagelopen bij jullie op school. Gedurende het schooljaar loop ik stage op 

maandag en dinsdag. Ik ben enorm gemotiveerd om een hoop te leren. Graag 

draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de leerlingen in de klas. Tot 

ziens! Demi, stagiaire groep 1/2B 



 

   
 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Bjordi Ravesteijn, ik ben 23 jaar en woon in Veghel.  

Mijn hobby’s zijn voetballen en fluiten bij Blauw Geel ’38.  

Ik doe ook graag leuke dingen met mijn vrienden. 

Ik studeer aan de pabo in Eindhoven en zit in het derde leer jaar. 

Het komende half jaar loop ik stage in groep 3 op maandag en dinsdag. 

Ik heb er veel zin in en hoop er een leuke en leerzame tijd door te maken! 

Groetjes Bjordi. 

 

Nieuws vanuit de MR 

 Lidwien heeft mededelingen vanuit de directie gedaan. 

 Vanuit de ouders is een signaal gekomen over het aanbod van bewegingsonderwijs op 

de Harlekijn. De MR heeft dit als actiepunt en tevens als speerpunt voor 2018 – 2019 

 Het team van de Harlekijn heeft een keuze gemaakt voor de invulling van de ter 

beschikking gestelde werkdrukgelden tbv de werkdrukvermindering en is hiermee 

gestart. 

 De speerpunten voor 2018 – 2019 zijn besproken en er is een planning gemaakt. 

Ook dit schooljaar weer gratis EU schoolfruit 
Inmiddels is bekend geworden dat we ook dit schooljaar weer mee mogen 

doen aan het EU schoolfruitproject. In de week van 12 november starten de 

leveringen. We krijgen vanaf dan tot aan de meivakantie driemaal per week 

groente en fruit geleverd voor alle kinderen. We zijn erg blij dat we zo weer 

het eten van groente en fruit kunnen stimuleren. Het is niet alleen lekker 

maar ook gezond! 

 

Bag 2 school 

Afgelopen week stonden er weer vele zakken gevuld met kleding in de hal. 

Inmiddels is alles opgehaald door Bag2School. In totaal hebben we 693 kg 

verzameld. Als school krijgen we daar 207,90 euro voor. Deze zullen we 

besteden aan het inrichten van de schooltuin. Dank voor jullie hulp! 

 

Nieuws vanuit de Kanjer 
We zijn dit schooljaar weer goed gestart met de Kanjerweken. Deze 

worden afgesloten met een presentatie in de klas door de kinderen zelf. De leerkracht nodigt 

u hiervoor uit. 

Nieuw dit schooljaar…… 



 

   
 

Kanjer, kom je meedoen? 

Uit ieder gezin nodigen we één ouder uit om een Kanjerles mee te doen. De leerkracht heeft 

voor zijn eigen groep momenten ingepland, hierop kunt u zich inschrijven. De lijsten hangen 

bij de deur van de groep. 

Wij hebben er zin in! 

 

Ontruimingsoefening 
Op 17 september hebben we weer een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen waren 

gelukkig allemaal snel buiten. In het kader van de AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming) willen we u melden dat er bij iedere klas naast de deur een mapje 

hangt met daarin de namen en telefoonnummers van alle leerlingen uit de klas. Aan de hand 

hiervan controleren we op het verzamelpunt of iedereen in veiligheid gebracht is.  

 

Leren typen bij de Typetuin: laatste oproep! 
In groepsverband leren typen: de Typetuin start deze week! Op 
vrijdag 5 oktober 2018 om 12:45 uur gaat de klassikale typecursus 
van de Typetuin weer van start. Aanmelden is nog mogelijk! Met 
10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van onze ervaren 

type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Aan de typecursus kunnen leerlingen van groep 6 
tot en met 8 deelnemen. De cursus is ook heel geschikt voor kinderen met dyslexie of 
concentratieproblemen (normering examen kan worden aangepast). Wil je je zoon of dochter 
inschrijven? Ga dan snel naar https://www.typetuin.nl/klassikaal.  
 

Schilderingen schoolplein 
Afgelopen maand is door een aantal ouders en teamleden hard gewerkt om de spellen op het 

schoolplein opnieuw in de verf te zetten. Het ziet er weer prachtig uit en leuk om te zien dat 

kinderen weer zo actief bezig zijn met o.a. boompje wisselen en twister.  

   

Uitbreidingsplannen 
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over onze plannen voor de aanbouw van een 

kinderdagopvang van Korein Kinderplein. De afgelopen maanden zijn de eerste berekeningen 

gemaakt voor de kosten van de aanbouw. Er is nog geen officiële begrotingsaanvraag gedaan, 

https://www.typetuin.nl/klassikaal


 

   
 

maar inmiddels is wel aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of er voor 

de financiering van de aanbouw ruimte gemaakt kan worden op de gemeentelijke begroting 

voor 2019. We verwachten dat de gemeenteraad hier in november een beslissing over 

zal nemen. Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren. 

 

Sporten in de onderbouw 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan het bewegingsonderwijs in 

de onderbouw. De kleuters hebben 4 keer per week bewegingsles. 

Wekelijks gaan ze minimaal een keer klimmen en klauteren op de 

toestellen in de speelzaal, er wordt gedanst en ook tijdens het buiten 

spelen wordt er veel bewogen. De groepen 3 en 4 hebben wekelijks een 

toestellenles in de speelzaal. Daarnaast hebben ze een spelles, deze vindt 

bij mooi weer buiten plaats en bij regen binnen. Er is een lesschema, met 

een doorgaande lijn voor de groepen 1 tot en met 4. In de bovenbouw wordt de leerlijn 

doorgezet tijdens de bewegingslessen in De Landing. Zo zorgen we ervoor dat alle 

bewegingsonderdelen aangeboden worden op school.  

 
Leerlingenraad 
Tijdens Prinsjesdag hebben we de leerlingenraadverkiezingen gehouden. Kandidaten uit de 

groepen 6, 7 en 8 hebben aan alle leerlingen gepresenteerd wat hun ideeën zijn en waarom 

zij de leerlingen het beste kunnen vertegenwoordigen. Na de presentatie hebben alle 

kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gestemd. Nadat alle stemmen waren geteld, is ’s 

middags de uitslag bekend gemaakt. Luc van Gerven en Kaja Verrijth uit groep 6, Gina 

Demmelhuber en Karim Taher uit groep 7 en Emy van Gerven en Tuur van der Zandt uit groep 

8 zijn dit jaar gekozen voor de leerlingenraad. Gefeliciteerd allemaal! We gaan ons best doen 

om alle goede ideeën van de leerlingenraad uit te voeren. Mocht je zelf een idee hebben dan 

kun je dat in de ideeënbus stoppen, zodat het besproken kan worden tijdens de leerlingen 

raadvergadering. Eén van de ideeën van vorig jaar was het aanschaffen van nieuwe 

bibliotheekboeken voor de schoolbieb. Dat idee is uitgevoerd en deze week zijn er veel 

nieuwe boeken bijgekomen.  

  



 

   
 

Kinderuniversiteit Tilburg University  
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een 

aantal colleges voor ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten 

kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende 

docenten die alles over het collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken 

honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges die zeer 

enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun 

ouders/begeleiders, de scholen en niet in de laatste plaats door de hoogleraren zelf. Het 

eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 

oktober (15.00-16.00u). Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer 

Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel volop in de 

belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker warm?’.  

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een 
kindercollege:www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit Natuurlijk zijn ouders en 
begeleiders ook van harte welkom. 
   

Overblijfhulp gevraagd voor schooljaar 2018-2019 
In oktober en november is er nog een aantal dagen waarvoor we de hulp van ouders nodig 

hebben tijdens het overblijven. Er is nog geen aanmelding voor donderdag 25 oktober, 1 , 8 

en 15 november, dinsdag 6, 13 en 20 november, maandag 12 en 26 november. 

 

Poepproblemen bij kinderen; dat is op 
te lossen  

Informatieavond GGD 
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van 
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom 
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van 
kinderen met poepproblemen.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat 

kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij 

ongeveer 7% van de 4- tot 7-jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 

1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact 

hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u 

achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en 

praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.  

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit


 

   
 

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 

19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De 

kosten voor deze avond zijn 3 euro. 

Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!  

 
 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Harlekijn, 

waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. Deze cursus wordt gegeven 

op de woensdagmiddagen. Om kennis te maken met Mad Science, starten we op woensdag 

24 oktober tijdens schooltijd met een spectaculaire science-show. Na afloop van de show 

krijgen de kinderen een informatiefolder mee.  

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 

een onderzoekende leerhouding.    

  

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 

beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.   

Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu 

en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis 

verder te leren en experimenteren.   

De activiteiten vinden plaats op school.  

De cursus is van 12.45 uur tot 13. 45 uur op woensdag:  

 12-12-2018  

 19-12-2018  

 9-1-2019  

 16-1-2019  

 23-1-2019  

 30-1-2019  

 

 

http://www.ggdbzo.nl/


 

   
 

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 ) 

 

http://www.bsdeharlekijn.nl/
mailto:harlekijn@skpo.nl

