Agenda
t/m 11 oktober
2 en 5 oktober
6 oktober
6 oktober
8 oktober
7 oktober
13 oktober
13 oktober
17 t/m 25 oktober
26 oktober

Kinderboekenweek ‘En toen?’
Studiedagen: alle kinderen zijn vrij
Groep 8: fietskeuring
Inleveren spullen bag2school
Verkiezing leerlingenraad
8.30 uur: ophalen Bag2school
Groep 8: praktisch verkeersexamen
Verkiezing voorleeskampioen
Herfstvakantie
Luizencontrole
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Schoolfruit
Ook dit jaar is De Harlekijn ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. We krijgen
vanaf medio november gedurende 20 weken lang 3 dagen per week gratis groente en fruit voor
de hele school geleverd! Welke dagen dat worden, hoort u zodra wij weten op welke dag wij
de leveringen krijgen. We zijn blij dat we zo gezond eten kunnen stimuleren.

Start Kinderboekenweek ‘En toen?’
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 2020 met als thema 'En toen?' van
start gegaan. Theo de Tijdreiziger en Willy de Wereldreiziger zijn in alle groepen
geweest om de nieuwe voorleesboeken uit te delen. Tijdens de
kinderboekenweek zal elke dag een keer de ‘magische’ voorleesbel luiden. Als die
bel gaat, stopt iedereen meteen met de les om voor te lezen uit het nieuwe boek.

Streetwise

Woensdag 23 september is de ANWB op school geweest en heeft de kinderen een lesprogramma vanuit
Streetwise aangeboden.
Bij de groepen 1 en 2 stonden het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal.
Bij groep 3 en 4 lag de nadruk op het veilig oversteken.
Bij groep 5 en 6 ging het over de remweg en de invloed van de reactietijd op de remweg van een auto, het veilig
gebruik van veiligheidsgordels en stoelverhogers.
Voor groep 7 en 8 stond de fietsbeheersing en gevaarherkenning op het programma. De kinderen waren erg
enthousiast tijdens de lessen. Er werd gebruik gemaakt van materialen zoals een zebrapad, opblaasauto's, een
elektrische auto en een elektrische step. Het was een leerzame dag, waar we met veel plezier op terugkijken.

Nieuws vanuit de MR
Vanuit de directie zijn mededelingen gedaan, waaronder de stand van zaken rondom de nieuwbouw. Het
nieuwe strategisch plan van de SKPO is besproken. Voor ouders die dat willen lezen, is een brochure over het
strategisch beleidsplan op te halen bij Lidwien Storimans.
De leden van de MR hebben hun verwachtingen en speerpunten 2020-2021 besproken. Ook zijn de nieuwe
vergaderdata en de invulling van de vergaderingen vastgelegd.
De corona-maatregelen zijn geëvalueerd. Wat gaat goed, wat kan beter? Er zijn zorgen geuit rondom de drukte
bij het ophalen van leerlingen uit groep 1-4. Er is inmiddels een mail gestuurd naar de ouders van deze leerlingen
om nogmaals aandacht te vragen voor het houden van 1,5 meter afstand.
De notulen van de vergadering worden na goedkeuring op de website gepubliceerd.

Inzamelingsactie Bag2school
De verzamelzakken van Bag2school 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 dinsdag 6 oktober ingeleverd worden
onder de overdekte fietsenstalling.

Spellingdictee in groep 5
Een spellingdictee was niet op papier deze keer, maar lekker buiten. Woorden werden verdeeld in
klankgroepen en bij de juiste categorie opgeschreven met stoepkrijt. Spelling is leuk!

Open podium

Wat een feest! Het eerste open podium van dit schooljaar heeft weer plaatsgevonden We konden genieten van
een gevarieerd programma, goed voorbereide optredens en een fantastisch enthousiast publiek.

Leerlingenraad
We vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken over school. Daarom hebben we een leerlingenraad.
Aankomende week zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad van dit schooljaar. Kandidaten uit groep 6, 7 en
8 presenteren zich op 8 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.

Typetuin start vanaf maart op De Harlekijn
In het voorjaar start opnieuw een cursus blindtypen op school voor leerlingen
uit groep 6 t/m/8. In bijgevoegde link vindt u alvast meer informatie en kunt
u uw kind vrijblijvend aanmelden.
https://www.brightskills.nl/wp-content/uploads/2020/09/Typecursus-voorjaar-2021.pdf

Vorderingen aanbouw dagopvang
De gemeente is bezig met de laatste werkzaamheden rondom het verlenen van de omgevingsvergunning voor
de aanbouw van de dagopvang. Inmiddels zijn we met de beoogde aannemer in gesprek. Hoewel we in de
startblokken staan, kan de daadwerkelijke bouw pas beginnen als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.
De verwachting is dat de dagopvang geopend wordt in het tweede kwartaal van 2021.

Webinar opvoeden in een wereld van social media en internet
Voor ouders van kinderen uit groep 6,7 en 8 organiseert de GGD een webinar op maandag 2 november.

Aangepaste beslisboom verkouden kinderen toelaten
Zie hier de aangepaste beslisboom. Deze is ook in te zien via:
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

