
 

   
 

Agenda 
4 oktober  MR vergadering 
5 oktober  Dag van de Leerkracht / studiedag – alle leerlingen vrij 
13 oktober   Verkiezing leerlingenraad  
18 oktober  Voorleeswedstrijd 
20 oktober  Inleveren zakken bag2school  
21 oktober   Inleveren zakken bag2school voor 9.00 uur 
25 t/m 29 oktober Herfstvakantie  
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Schoolfruit 
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! Gedurende 20 weken 
krijgen we 3 porties groente/fruit per kind per week. De eerste levering staat gepland voor de 
week van 15 november.  



 

   
 

Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs 8 november groepen 7 en 8 
Voor ouders en leerlingen van groepen 7 en 8 is er dit jaar weer een onderwijsmarkt Voortgezet 

Onderwijs. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Verdere informatie zal nog volgen. De 

locatie is basisschool De Stokland. 

 

Bag2school 
De verzamelzakken van Bag2school worden maandag 18 oktober uitgedeeld. Deze mogen 

gevuld worden met schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en 

schoenen. Wilt u schoenen aan elkaar binden? De zakken mogen op woensdag 20 oktober of 

uiterlijk op donderdagochtend 21 oktober voor 9 uur ingeleverd worden op het podium. Veel 

dank alvast voor het inzamelen! 

Kanjerweken 
Tijdens de eerste drie schoolweken stond in alle groepen de Kanjertraining centraal. Na zes weken vakantie 
moesten de kinderen weer even wennen aan een nieuwe juf of meester en ook weer aan elkaar. Iedere groep 
heeft spelletjes gedaan waar groepsvorming en vertrouwen centraal stonden. De belangrijkste pijlers van de 
Kanjertraining zijn weer opgefrist en de kinderen hebben door middel van verschillende oefeningen deze pijlers 
in de praktijk geoefend. Ook zijn er in iedere groep afspraken gemaakt die helpen om er weer een fijn schooljaar 
van te maken. Deze afspraken zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in de groepen. Neem gerust eens een kijkje 
in de groep van uw kind om te zien wat er afgesproken is. In de nieuwsbrieven zal er aandacht zijn voor de pijlers 
van de Kanjertraining. Zo weet u wat belangrijk is binnen de Kanjertraining, maakt u kennis met de Kanjertaal 
en kunt u met uw kind in gesprek over de Kanjertraining. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan motor 
en benzine. 

 

 

 

 

 
Hoe zat het ook alweer met de motor en de benzinepomp? 
Wij helpen elkaar. Doet iemand vervelend, dan geven wij geen benzine.  
Onthoud: Een motortje dat vervelend loopt kan niet zonder benzine.  
Vind je het vervelend hoe iemand anders doet of vind je het spannend om 
daar iets van te zeggen, negeer dan het vervelende gedrag of zoek iets 
anders om te doen. Zo krijgt de motor geen benzine en stopt hij met 

draaien. 

Ons schoolmeubilair naar The Good Samaritan School in Kenia 
Dit jaar gaan we ons schoolmeubilair vervangen. In alle groepen de tafels en stoelen voor de leerlingen 

vervangen en waar mogelijk worden ook bureaus en kasten vervangen. Inmiddels staan er diverse tafels en 



 

   
 

stoelen op proef. Leerlingen mogen zelf mee kiezen welke stoelen het fijnste zitten. Ons huidige meubilair is 

verouderd, maar zeker niet onbruikbaar. Via een van de leerkrachten is er contact gelegd met een school in 

Kenia. Deze school heeft op dit moment slecht en te weinig meubilair. Ons meubilair schenken we aan deze 

school. We verwachten dat dit in het voorjaar 2022 gaat gebeuren. In onderstaande tekst vertellen de 

schoolleiders van The Good Samaritan school over hun school.  

Hello friends, 

Our names are mr. Harrison and madam Anscillar. We are the founders of Good Samaritan Centre located in 

Kikambala, Kenya. The school is a community organisation. We have a total of 211 pupils, eleven teachers and 

two cooks. The school started in 2013 under a mango tree with 20 pupils. Frans Donders and Henny from The 

Netherlands, have stood with us from grass roots up to where we are now. They managed to buy one acre school 

ground. On top of that through their efforts we managed to put up six permanent classes. They supported the 

school water tank. Due to drought and famine in our area, we started feeding programme for the school. Now 

all pupils are taking porridge and lunch at school. Now there is no absenteeism any more. We are touched to 

hear that you are ready to release your furniture and support to our school. Greetings Anscillar and Harrison.  

 

Bericht van de ouderraad 
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit:  

• Krista van den Heuvel - voorzitter, mama van Fiene (gr 6) en Saare (gr 5),   

• Kim Schoonen – secretaris & werkgroep feestcommissie, mama van Louise 

(gr 3),  

• Priscilla Verhoek - penningmeester, mama van Aivey (gr 3),  

• Eveline Rustige - werkgroep verkeer, mama van Silvan (gr 5) en Livia (gr 3), 

• Nannette de Rooij - werkgroep schoolreiscommissie, mama van Ella (gr 4), 

• Gertie Jacobs – leerkracht. 

We vergaderen 4 keer per schooljaar en willen jullie middels deze nieuwsbrief laten weten dat het mogelijk is 

om als ouders input te leveren voor deze vergaderingen of deze bij te wonen. Onderwerpen die aan bod komen 

zijn onder andere: verkeer, feestactiviteiten, excursies en schoolreisjes. Mocht je hier interesse in hebben dan 

kun je dit aan een van de leden of aan Lidwien laten weten.   

 

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 

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 2020-2021. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de penningmeester:  

penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com 

 
Gymlessen in De Landing van meneer Wessel 
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen iedere vrijdag gymles in De Landing van meneer Wessel. Dit jaar is 

de gymles met een kwartier verlengd. Wekelijks geeft meneer Wessel de ‘toestellenles’ en aansluitend geeft de 

eigen leerkracht een spelles. De spelles is meestal een bewegingsactiviteit waarbij de nadruk ligt op bewegen in 

teamverband.  

  

Open podium 
We hebben weer genoten van dans, een quiz en keileuke moppen tijdens het eerste open podium van het 
schooljaar. 

.     

Bronzen BVL vignet 
Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een 

keurmerk in het leven geroepen: het Brabants Verkeer Label. Het label met het beeldmerk SEEF de 

Zebra toont aan dat een school zich ingezet heeft en inzet voor verkeersonderwijs en 

verkeersveiligheid rond de school. De Harlekijn heeft dit jaar opnieuw het bronzen label mogen 

ontvangen. Een aantal onderdelen werd al met zilver of goud beoordeeld waaronder praktische 
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verkeerseducatie en verkeerseducatie in de klas. In de komende periode zullen we samen met de gemeente 

aandacht besteden aan de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.  

Vooraankondiging: leren typen met de Typetuin 
Bij voldoende interesse start in maart 2022 de klassikale cursus van de Typetuin.  

Waarom blind leren typen? 

Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken. Kinderen die blind kunnen typen behalen 

bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. 

Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer een kind onder begeleiding leert typen van een type-

coach. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door. 

Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving van de Typetuin begeleidt de coach uw 

kind ook op afstand.  

Praktische info  

Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 

Startdatum 1e week maart, na schooltijd. 

Meer info www.typetuin.nl/klassikaal 

Meld uw kind vrijblijvend aan via https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/ 

Vragen over de cursus? Neem contact met ons op via support@typetuin.nl of 013-5220579 (tussen 9.00 en 

17.00 uur op werkdagen). 

Duurzaamheidsactiviteiten op De Harlekijn  
Vanuit de gemeente hebben we materialen gekregen voor het opschonen van zwerfafval rondom onze school. 

De handschoenen, knijpers en vuilniszakken kunnen we gebruiken als we met de klas een opruimactie willen 

houden en worden indien nodig ook gebruikt om ons schoolplein schoon te houden. Gelukkig hebben we bij 

ons op school weinig last van zwerfafval, omdat de kinderen drinken uit bekers. 

Inmiddels zijn in alle groepen kleine groenbakjes in gebruik genomen, waarin fruitafval verzameld wordt. 

Zo zorgen we samen voor een duurzame leefomgeving.  

Leerlingenraad 2021-2022 
Op school hebben we een leerlingenraad, zodat onze leerlingen kunnen meedenken over onze school. Volgende 

week zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad van dit schooljaar. Kandidaten uit groep 6, 7 en 8 presenteren 

zich op 13 oktober aan alle leerlingen van school. De kandidaten vertellen kort en krachtig waarom zij in de 

leerlingenraad willen en wat hun (haalbare) idee is om school nog verder te verbeteren. Daarna mogen de 

leerlingen stemmen via een echt stembiljet. De eerste leerlingenraadvergadering is dan de week erna.  

Nationaal Programma Onderwijs – spelend rekenen 
Na schooltijd bieden we op maandag aan kinderen de optie om deel te nemen aan 
de extra rekenlessen. Tijdens deze extra lessen is er spelenderwijs aandacht voor 
diverse rekendomeinen. De eerste lessencyclus voor de kinderen uit groep 7 en 8 
is gestart. Met behulp van stoplichtkaartjes en andere rekenspellen oefenen ze 
onder begeleiding van juffrouw Veronique met tafelsommen. Binnenkort start een 
volgende lessenserie. Meer informatie volgt! 

http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/


 

   
 

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. 

Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen is weer goed gevuld. Mocht u 

een missend voorwerp herkennen, stuur dan een mail naar 

y.tournoij-bijl@skpo.nl. De spullen zullen dan in de klas teruggeven 

worden aan uw zoon of dochter. Het is fijn als er een naam op de 

broodtrommel of drinkbeker staat, dan kunnen we deze meteen 

teruggeven. 
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