
 

   
 

Agenda 
4 oktober   Fontys dag in het groen – groep 2 t/m 7 

5 oktober   Start Kinderboekenweek Gi-ga-groen 

    Dag van de leerkracht 

6 oktober   Groep 8 bezoekt Frits Philips Lyceum 

11 oktober   Open podium 

19 oktober   Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

20 oktober   Groep 8 bezoekt Nuenens College 

24 oktober t/m 30 oktober Herfstvakantie 

31 oktober                                     Luizencontrole 
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CKE lessen muziek en dans zijn weer gestart 
De kinderen uit de bovenbouw zijn dit schooljaar gestart met de danslessen van juffrouw Mirthe. In de 

onderbouw krijgen de kinderen de komende weken muziekles van juffrouw Jess.  

 

Dinsdagochtend 4 oktober: een dag in het groen  
Fontys PABO Eindhoven organiseert samen met Stichting Natuurwijs een 'vergroeningskamp' in de Brabantse 

natuur om toekomstige leerkrachten te laten ervaren hoe leuk het vak Natuur is. 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.  

De leerlingen en leerkrachten van de groepen 2 t/m 7 worden om 8.30 uur met bussen opgehaald om naar 

Mariahout te gaan. Daar geven 48 studenten van Fontys Pabo Eindhoven de hele ochtend lessen in de natuur. 

Rond 12.30 uur verwachten wij de leerlingen en leerkrachten weer terug op school. De kinderen blijven tot de 

gewone eindtijd, 14.45 uur op school. Denk aan warme kleding en schoenen die vies mogen worden. Kinderen 

nemen zelf hun pauzehapjes mee. De kleine pauze hebben we daar en de middagboterham eten we op school. 

Informatie-avond nieuwe stijl in groep 5, 6 en 7 
Ieder schooljaar starten we met een informatieavond in alle groepen. Dit jaar hebben de kinderen uit de 

groepen 5, 6 en 7 zelf aan hun ouders verteld hoe het schooljaar eruit ziet en wat ze allemaal leren in het nieuwe 

schooljaar. Het werden leuke, interactieve bijeenkomsten. De leerlingen vertelden uitgebreid aan hun eigen 

ouders en lieten trots de klas aan hen zien.  We zijn blij met de hoge opkomst. Als team gaan we deze informatie-

avonden nog evalueren. Heeft u feedback, dan horen we dat ook graag.  

 

Corona-update en zelftesten 
Dat corona nog niet weg is, bleek de afgelopen weken. Sinds het begin van dit schooljaar zijn meerdere collega’s 

positief getest en zaten er al diverse leerlingen in isolatie. Gelukkig werd niemand ernstig ziek. Mocht uw kind 

verkouden zijn of andere corona-gerelateerde klachten hebben, dan vragen wij u bij hen een zelftest af te 

nemen. Bij een negatieve test mogen zij naar school. Op school zijn zelftesten voor de leerlingen beschikbaar. 

Heeft u zelftesten voor hen nodig, dan kunt u deze ophalen. Vanzelfsprekend zijn deze bedoeld voor de 

leerlingen.  



 

   
 

Covid 19 - plan 
Het ministerie van OCW heeft een lange termijn sectorplan gemaakt voor Covid-19. In dit sectorplan staan de 

landelijke maatregelen voor vier scenario’s uitgewerkt. Aan alle scholen is de opdracht gegeven om dit 

sectorplan te vertalen naar een draaiboek voor de eigen school. Het draaiboek voor De Harlekijn is opgesteld 

en inmiddels met de MR  besproken. In het draaiboek vindt u per scenario landelijke maatregelen voor het 

onderwijs en schoolspecifieke aanvullingen.  

Het draaiboek is voor ons een leidraad. Mocht in de praktijk blijken dat er aanpassingen nodig zijn, dan worden 

deze in overleg met het schoolteam en met de MR gedaan. Vanzelfsprekend houden we u daarvan op de hoogte.  

 
Het draaiboek met daarin achtergrondinformatie over het sectorplan, een toelichten op de verschillende 

scenario’s en schoolspecifieke aanvullingen ligt ter inzage op school.  

Nieuws vanuit de MR 
Op 27 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Namens het team is Thijs van Weert nieuw 
aangesloten bij de MR. Hij volgt daarmee Eefke van der Wijst op. Haar zittingstermijn was afgerond en zij heeft 
eind vorig schooljaar afscheid genomen van de MR. Dank voor haar inzet van de afgelopen jaren.  
Wat besproken is:  

• Het nieuwe Covid-plan  

• Er komt een plaats beschikbaar in de MR en geïnteresseerde ouders kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De officiële communicatie volgt binnenkort 

• Het beleid omtrent traktaties is besproken in de MR 

• De MR zal dit schooljaar de volgende dagen vergaderen: 
o maandag 14 november 
o woensdag 18 januari 
o dinsdag 7 maart 
o dinsdag 16 mei (dit overleg start al om 19 uur, omdat deze avond de leerlingen van de 

leerlingenraad welkom zijn) 
o maandag 19 juni 



 

   
 

Leerlingenraad 2022-2023 
Op Prinsjesdag hebben is de leerlingenraadverkiezing voor dit schooljaar gehouden. Juffrouw Caroline had voor 

deze speciale dag een mooi jurkje aangetrokken met een bijpassende hoed.  

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 presenteerden hun idee om de school nog leuker te maken. Alle kinderen van 

de groepen 3 t/m 8 hebben gestemd. De nieuwe leerlingenraad bestaat uit: 

• Tijn Sanders en Brian Blankenstijn uit groep 8 

• Evy van der Schoot en Mats Kremers uit groep 7  

• Feyza Nur Halis en Sofie Braam uit groep 6 

Inmiddels is het eerste overleg van dit jaar geweest. De kinderen zijn erg enthousiast en zitten boordevol goede 

ideeën. Een extra basket, meer bloemen in de moestuin en meer buiten leren zijn ideeën waarmee we dit jaar 

aan de slag gaan.   

 

Info over de Harlekijn app 
De school app zal binnenkort worden uitgebreid met ‘Klassenboek’ en een persoonlijke inbox. Leerkrachten 

kunnen Klassenboek gebruiken om bijvoorbeeld foto’s van activiteiten in de klas met de ouders uit deze groep 

te delen. Met de persoonlijke inbox kan een leerkracht direct een bericht naar een ouder versturen. Dit zal de 

communicatie vanuit school nog beter maken. 

Als de instellingen zijn geïmplementeerd, zal er automatisch een email verstuurd worden voor het aanvragen 

van een inlogcode. Ouders krijgen alleen toegang tot de groepen waarin hun kind(eren) zitten.  

Mocht u geen toestemming willen geven voor het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) in deze gesloten 

omgeving, verzoeken wij u dit door te geven. Hiervoor kunt u een toestemmingsformulier bij de administratie 

ophalen of opvragen via harlekijn@skpo.nl.  

Op dit moment kunt u in de app niet aangeven van welke groepen u pushberichten wil ontvangen. Binnenkort 

is dat wel weer mogelijk. Tot die tijd ontvangt u alle pushberichten die vanuit school worden verstuurd. Deze 

berichten sturen we alleen als er een urgent bericht is.  

 

Inzamelingsactie Bag2school  
Dinsdag 15 november is de volgende Bag2school inzamelingsactie. Dit schooljaar wordt de 

inzamelingsactie 1 x per schooljaar gehouden!  

De zakken worden voor de herfstvakantie uitgedeeld, zodat u in de vakantie uw kasten kan 

uitzoeken. De zakken mogen gevuld worden met schone kleding, lakens, gordijnen, pluche 

beesten, riemen, handtassen en schoenen. Wilt u schoenen aan elkaar binden? De zakken 

mogen vanaf maandag 14 november ingeleverd worden in het Pluslokaal.  

mailto:harlekijn@skpo.nl


 

   
 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen!  
Op woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek 2022. Op 

woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek 2022. Het 

thema is dit jaar Gi-ga-groen! Natuurlijk besteden we hier op 

school veel aandacht aan.  

• Iedere klas krijgt een nieuw boek,  

• er is een voorleeswedstrijd voor de kinderen uit de groepen 7 en 8, 

• voor alle kinderen is er op 5 oktober een boekenruilbeurs. De kinderen mogen een (oud) boek van huis 

mee nemen om te ruilen (er komt dus een ander boek terug), 

• en er zijn diverse activiteiten rondom het thema in de klassen. 

In de media kunt u lezen welk boek bekroond is door de kinderjury van dit jaar. Voor u een mooi moment om 

de bibliotheek in Son met uw kind te bezoeken! Lezen is leuk!!  

Nieuwe ronde Wereld met lef 
Wat is jouw idee voor een betere, mooiere wereld?  

Wat betekent het om anno 2022 een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als 

leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken 

en we stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te 

verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van de 

kracht van diversiteit.  

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel 

belangrijk vinden, richtten we in 2021 het fonds Wereld met lef, powered by SKPO op.   

 

Heb jij een goed idee?  

Twee eerdere aanvraagrondes leverden prachtige plannen en ideeën op, waarvan een aantal inmiddels 

gerealiseerd is. Bijvoorbeeld de onlangs geopende Boterhammenbar op basisschool Rapenland. Of het 

drukbezochte Cultureel Kinderfeest op De Troubadour, waar de hele school én buurtbewoners samen diversiteit 

vierden. O organiseert de leerlingenraad van De Harlekijn binnenkort een opruimwedstrijd (zie verderop in deze 

nieuwsbrief), op basisschool Karel de Grote wordt een speluitleen opgezet en bij De Achtbaan mozaïekt heel de 

buurt mee aan een vriendschapsbankje.  

Wil jij op of rondom jouw school ook een werelds idee met lef realiseren? Dan dagen we leerling, collega en 

ouders/verzorgers uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Maak een plan en stuur 

het in voor 5 november. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt!   

Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef.  

Vrijwillige ouderbijdrage en oproep kascontrole 
Vrijwillige ouderbijdrage 

Eind oktober zal de penningmeester de vrijwillige ouderbijdrage voor het huidige schooljaar incasseren bij de 

ouders die daarvoor een machtiging hebben afgegeven. Mocht je geen machtiging hebben afgegeven en de 

bijdrage zelf willen overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL55 RABO 0148 2903 37 ten name van 

‘Ouderraad Basisschool De Harlekijn’ onder vermelding van de naam van de leerling(en). De jaarlijkse vrijwillige 

ouderbijdrage bedraagt € 42,- per schooljaar.  

Kascontrole ouderraad 

https://www.ed.nl/eindhoven/zelf-je-trommeltje-vullen-bij-de-boterhammenbar-kinderen-kwamen-soms-zonder-ontbijt-naar-school~a0e9c0d29/
http://www.skpo.nl/wereldmetlef


 

   
 

Zoals elk jaar vragen we ouders om na afloop van het schooljaar de kascontrole uit te voeren op de financiële 

verantwoording over het afgelopen schooljaar. Langs deze weg willen we jullie graag oproepen voor de 

kascontrole 2021-2022. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de penningmeester:  

penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com 

Leren typen bij de Typetuin  
De afgelopen jaren konden onze leerlingen typeles volgen bij de 

Typetuin. Naast het thuis zelfstandig oefenen, worden er door de 

Typetuin groepslessen op school gegeven. Indien er ook dit jaar voldoende interesse is, dan wordt in het 

voorjaar een nieuwe cursus aangeboden op school. Dat wordt in principe net als vorig jaar op de 

vrijdagmiddag, direct na schooltijd. Heeft u interesse om uw kind te laten deelnemen, dan vragen we u dat 

alvast door te geven aan Yvonne: Y.tournoij-Bijl@skpo.nl  

Skateclinic 1 november 
De groepen 4 t/m 8 krijgen een skateclinic op school. Bij goed weer op de speelplaats, bij regenweer in de hal. 

De clinic wordt gegeven door Skate-A-Way. De kinderen mogen hun eigen skates en beschermingsmateriaal 

meenemen. Heeft u kind geen skates, geen probleem. Skate-A-Way zorgt dan voor de spullen. 

Kick Off Sjors Sportief & Sjors Creatief 
Op 21 september is Sjors Sportief/Sjors Creatief feestelijk geopend op De Harlekijn. Nadat Wethouder Jelle de Jong de 

mascotte Sjors een high-five had gegeven was het Sjors-seizoen officieel geopend. Die ochtend waren er voor alle groepen 

een sportieve en een creatieve of natuurworkshop. Meer hierover leest u ook in de MooiSonenBreugelkrant: 

Sjors Sportief/Sjors Creatief-seizoen feestelijk geopend op basisschool De Harlekijn - DeMooiSonenBreugelKrant 

   

   
 
Na de opening hebben Julliette uit groep 7 en Roos uit groep 8, die namens De Harlekijn in de Jeugd Gemeenteraad zitten 

de wethouder geïnterviewd. 

1. Als u zelf een sport mocht kiezen welke zou dat dan zijn? 

Wethouder: Volleybal vind ik leuk en heb ik vroeger ook gedaan. 

mailto:penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com
mailto:Y.tournoij-Bijl@skpo.nl
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/32166/sjors-sportief-sjors-creatief-seizoen-feestelijk-geopend-op-bas


 

   
 

2. Wat vindt u het belangrijkste bij Sjors Sportief? 

Wethouder: Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen sporten. 

3. Is er wel eens iets mis gegaan bij het organiseren van Sjors Sportief? Wethouder: Ik weet het niet maar ik denk van wel. 

4. Hoeveel scholen doen er aan mee? 

Wethouder: Alle scholen in Son en Breugel, maar waarschijnlijk ook in andere gebieden. 

5. Wat is het recordaantal kinderen die mee hebben gedaan aan Sjors Sportief? 

Wethouder: 1232. 

6. Heeft u vaker Sjors Sportief georganiseerd? 

Wethouder: Nee ik persoonlijk niet. 

7. Waarom vindt u Sjors Sportief belangrijk? 

Wethouder: Dat je kan kiezen wat je leuk vindt. 

8. Doet u zelf aan sport of iets creatiefs? 

Wethouder: Niet echt een sport, maar ik ga vaak wandelen. 

9. Soms is iets heel duur, bijvoorbeeld tekenles. Hoe kan daar de gemeente verandering in maken? Wethouder: In de 

gemeente laten wij geld achter voor mensen die het echt niet kunnen betalen en betalen wij het. 

10. Vindt u het belangrijk dat kinderen binnen en buiten school kunnen sporten? 

Wethouder: Ik houd niet van het woord moeten, maar ik vind wel dat iedereen moet kunnen sporten. 

11. Hoelang vindt u dat een kind per week moet sporten? 

Wethouder: Minimaal 2 uur. 

Nieuwe voorleesstoel 
We zijn blij verrast met de prachtige nieuwe voorleesstoel, die we vandaag hebben gekregen. Daar zullen onze leerlingen 

weer heel wat uurtjes lekker in kunnen lezen. Heel veel dank! 

 

Versterking luizenwerkgroep gevraagd 
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. 

KIES voor jezelf! Kinderen In Een Scheiding 
Wanneer ouders uit elkaar gaan, betekent dat een ingrijpende verandering voor een kind. 

Elk kind kan leren met die verandering om te gaan. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom is 

er de KIES groep: bijeenkomsten voor Kinderen In Een Scheiding. 

Kinderen leren in deze groep hoe anderen met een scheiding omgaan. Ze ontdekken wat er goed gaat en wat 

er nog beter zou kunnen. De groepsbijeenkomst is bedoeld voor kinderen van 7 - 12 jaar. Begin oktober starten 

we weer met een groep in Best of Son en Breugel. Dit hangt nog af vanuit welke plaats de meeste aanmeldingen 



 

   
 

komen. De groep zal zijn op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.45 uur. In een groep van ongeveer 8 tot 10 

kinderen komen de kinderen acht keer bij elkaar. Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke 

toestemming nodig van beide ouders. We starten met een ouderbijeenkomst op maandagavond 10 oktober. 

Voor meer informatie of aanmelden: n.timans@lumenswerkt.nl of bel 06-52634962. 

Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
Tijdens de vorige ronde van Wereld met Lef hebben 3 leerlingen uit groep 8: Kiki, Nina en Feline het idee 

ingebracht om een terugkerende opruimwedstrijd in het dorp te organiseren. Dat idee is goedgekeurd waardoor 

er geld beschikbaar is om de opruimwedstrijd te organiseren. De meiden zijn superblij en trots. 

Wat is hun idee? 

Alle kinderen uit Son en Breugel zijn welkom om deel te nemen. Ze komen samen met een begeleider naar het 

Raadhuisplein. Daar worden opruimmaterialen uitgereikt. De kinderen hebben een uur de tijd om zo veel 

mogelijk zwerfafval te verzamelen. Na afloop is er dan wat te drinken en wat lekkers voor iedereen. Degene die 

het meeste zwerfafval heeft verzameld wint een prijsje. Natuurlijk is dat leuk, maar het gaat vooral om het dorp 

met elkaar zo schoon mogelijk te krijgen.  

Wanneer? 

Op de volgende data wordt de wedstrijd zonder tegenbericht georganiseerd: vrijdag 4 november, vrijdag 6 

januari,  vrijdag 3 maart en vrijdag 12 mei. We verzamelen om 15 uur en de wedstrijd start om 15.15 uur.  

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Materialen zoals prikkers en vuilniszakken worden besteld, er 

wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Ook is er contact met de leerlingraden van andere scholen om 

ook die leerlingen mee te laten doen. Ook zullen de kinderen vooraf zorgen voor een persbericht en posters, 

zodat zoveel mogelijk kinderen bereikt worden.  

Wij zijn trots op onze leerlingen omdat ze vol enthousiasme dit mooie initiatief aan het voorbereiden zijn! 

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen. Dit keer niet alleen kleding, maar 

ook schoenen, horloges, drinkflessen en een stoelverhoger. Is er iets bij 

van uw kind, dan kunt u dat op school ophalen. Niet meegenomen kleding 

gaat mee met de Bag2School actie in november.  

 
 

mailto:n.timans@lumenswerkt.nl

