
 

   
 

Agenda 
3 oktober  Studiedag – alle kinderen vrij 

7 oktober  Start van de week van de pauzehap – groep 5 t/m 8 

7 oktober                         Groep 8 bezoekt het Stedelijk College 

8 en 9 oktober  Inleveren zakken Bag2school op podium 

9 oktober  Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

10 oktober  - 8.30 – 9.30 uur inloopspreekuur CMD op school 

- Zakken Bag2school worden opgehaald 

   - Groep 8 bezoekt het Nuenens College  

12 t/m 20 oktober Herfstvakantie 

21 oktober  Luizencontrole 

22 oktober  Fietscontrole groep 3 t/m 8 

30 oktober  Koffiegesprek met ouders 

31 oktober  8.30 – 9.30 uur inloopspreekuur CMD op school 

 

In deze nieuwsbrief 
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• Koffie-uurtje met ouders 

• Inzamelingsactie Bag2school & Because we carry 

• Nieuws vanuit de ouderraad 

• De Harlekijnapp 

• Nieuws van de verkeerscommissie: rij MONO, ook op de fiets! 

• Studiedag 3 oktober 

• Bericht vanuit de MR 

• Kanjertraining: de smileyposter 

• De nieuwe leerlingenraad is gekozen 

• Remember September op school 

• Uitbreidingsplannen 

• Voorstellen Renee, stagiare groep 7 

• Voorstellen Helen, stagiaire groep 4 

• Blink thema: ruimtereizigers groep 3 en 4 

• Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020 

• Halloween-activiteit door ouders 

• Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen 

• Instructie inschrijven rooster overblijven 



 

   
 

Gratis schoolfruit  
Ook dit jaar zijn we ingeloot voor het gratis EU schoolfruitproject. De leveringen starten medio 

november. We krijgen vanaf dan tot aan de meivakantie driemaal per week groente en fruit 

geleverd voor alle kinderen. Op welke dagen dat is, is nog niet bekend, maar dat hoort u op 

tijd. We zijn erg blij dat we weer het eten van groente en fruit kunnen stimuleren. Het is niet 

alleen lekker maar ook gezond! 

 

Koffie-uurtje met ouders 
Net als eind vorig schooljaar is er binnenkort een koffieochtend met ouders gepland. Dit keer is het op woensdag 

30 oktober vanaf 8.30 uur. We gaan dan met elkaar in gesprek over algemene aandachtspunten voor school 

vanuit u als ouders. De koffieochtend is bedoeld om op een informele manier aan te geven waar u tegenaan 

loopt, of waarover u juist tevreden bent. Uw feedback nemen we serieus en u bent dan ook van harte welkom! 

 

Inzamelingsactie Bag2school & Because we carry 
Deze week worden 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 dinsdag 8 en 

woensdag 9 oktober ingeleverd worden op het podium in de hal. Donderdagochtend 

10 oktober zullen alle zakken door Bag2school opgehaald worden. 

Wij vragen u dit jaar om winterjassen in aparte zakken in te leveren. Deze gaan naar de 

organisatie ‘Because we carry’. Deze organisatie zet zich in voor vluchtelingen op 

Lesbos. Een ouder van school gaat daar begin november heen en zal er persoonlijk voor zorgen dat de jassen 

een goede tweede bestemming krijgen!  

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
Het schooljaar is alweer een tijdje bezig. Dat betekent ook dat de ouderraad weer aan de slag is met het plannen 

en organiseren van activiteiten zoals het schoolreisje, verschillende excursies, maar ook het Sinterklaasfeest, de 

activiteiten met Kerstmis, carnaval en Pasen en niet te vergeten het afscheid van groep 8. Voor deze activiteiten 

ontvangt de school geen rijksbijdrage of subsidie en daarom vraagt de ouderraad namens school om uw 

jaarlijkse bijdrage. Uw financiële steun is van groot belang om allerlei, voor de kinderen belangrijke, activiteiten 

dit schooljaar én de komende schooljaren weer voort te kunnen zetten. De bijdrage voor dit schooljaar is net 

als voorgaande jaren vastgesteld op € 42,- per leerling. Voor de betaling werken we sinds een aantal jaar met 

automatische incasso. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven en dit wel willen doen, kunt u bij de 

penningmeester (penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com) een machtigingsformulier opvragen. Tevens zijn 

deze formulieren op school te verkrijgen. Indien u financieel niet de mogelijkheid hebt om aan de vrijwillige 

ouderbijdrage te voldoen, verwijzen wij u door naar Stichting Leergeld. 

Namens de ouderraad én alle kinderen hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kascontrole ouderraad 

Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer een kascontrole plaatsvinden. Hiervoor zoekt de ouderraad 2 vrijwilligers, 

die samen met de penningmeester de kascontrole zullen uitvoeren. Bij interesse kunt u zich aanmelden per 

email bij de penningmeester. Het emailadres is: penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com 



 

   
 

De Harlekijnapp 
Heeft u al de nieuwe schoolapp gedownload vanuit de app store of playstore? 

Hiernaast ziet u het groene logo van de nieuwe app.  

Let op: de oude schoolapp wordt niet meer bijgewerkt en komt te vervallen. Deze 

kunt u dus verwijderen. 

Nieuws van de verkeerscommissie: rij MONO, ook op de fiets! 
Met de campagne Rij MONO probeert de rijksoverheid verkeersdeelnemers bewust te maken van het gevaar 

van bellen en app-en in het verkeer. Vanaf 1 juli mag je ook op de fiets niet meer bellen of app-en. Sterker nog, 

volgens de letterlijke tekst van de wet mag je geen elektronisch apparaat vasthouden op een fiets welke in 

beweging is. Met een telefoon in je hand fietsen is een overtreding, terwijl bellen op de fiets met je telefoon in 

jaszak of houder wel is toegestaan. Een overtreding op de fiets wordt bestraft met een boete van  

€95. Maar behalve het risico op een boete, is de afleiding door bellen of app-en in auto of fiets levensgevaarlijk. 

Rij MONO, ook op de fiets! 

Fietsencontrole 

Nederland is en blijft een fietsland. Ook voor onze kinderen is er niets leukers dan met de eigen fiets naar school 

te komen. Nu de blaadjes beginnen te vallen en de dagen korter en donkerder worden, is het belangrijk dat de 

kinderfietsen goed verlicht en technisch in orde zijn. Om hier aandacht voor te vragen zal op dinsdagmiddag 22 

oktober weer de jaarlijkse fietscontrole plaatsvinden op school. De controle is bedoeld voor leerlingen uit groep 

3 tot en met 8 en wij verwachten dan ook dat zij deze dag met de fiets naar school komen! Waar wordt tijdens 

de controle zoal op gelet? Tijdens de controle wordt met name aandacht besteed aan de zichtbaarheid in het 

donker, dus verlichting en reflectie. Ook andere technische aspecten als remmen en banden worden gecheckt. 

Een goedgekeurde fiets verdient een sticker en brengt het kind weer veilig de winter door! Wanneer U als ouder 

het leuk vindt om samen met uw kind zijn of haar fiets ter voorbereiding op de controle alvast na te kijken, dan 

kunt u een lijst met aandachtspunten vinden op VVN-fietscontrolekaart 

Studiedag 3 oktober 
Op donderdag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij. Die dag hebben we een studiedag. In de ochtend gaan we met 

het team op school aan de slag met o.a. het volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Na de lunch vertrekken we naar het Parktheater in Eindhoven. Daar zijn we samen met alle teams van de andere 

SKPO scholen uitgenodigd om de dag van de leerkracht en ons mooie vak te vieren.  

 

Bericht vanuit de MR 
Vanuit de directie zijn een aantal mededelingen gegaan. Lianne heeft haar rol en functie van intern begeleider 

toegelicht. Nieuwe datums voor de vergadering zijn vastgesteld. De begroting vanuit de OR is besproken. En 

tot slot zijn er zijn nieuwe doelen opgesteld. Ouderbetrokkenheid, zichtbaarheid en communicatie zullen dit 

jaar weer onder de aandacht komen.  

 
 

https://www.verkeersouders.nl/sites/default/files/2018-06/Handleiding%20fietscontrolekaart.pdf


 

   
 

Kanjertraining: de smileyposter 

 
 
De smileyposter speelt binnen onze school een grote rol. Deze is in iedere klas duidelijk zichtbaar en ook de 

ouders die helpen tijdens het overblijven dragen hem duidelijk zichtbaar bij zich. Maar wat is nou de 

achterliggende gedachte van de poster? 

De smileyposter staat voor een belangrijk uitgangspunt van de kanjertraining, namelijk dat er twee manieren 

zijn om je te gedragen. Een kind kan zich gedragen op een manier die prettig is voor zichzelf én voor de anderen 

om hem heen. Als een kind zich zo gedraagt, voelt het zichzelf prettig op school, voelen anderen (de klas) zich 

prettig, dan is de leerkracht blij en zijn ook de ouders tevreden. Iedereen in de omgeving van het kind voelt zich 

fijn. Ook dit is een uitgangspunt van de kanjertraining, iedereen voelt zich fijn. 

Daarnaast kan een kind zich gedragen op een manier die wel leuk, fijn of grappig is voor zichzelf, maar waar 

anderen zich niet prettig bij voelen. Het kind is dan de motor van vervelend gedrag. Deze motor kan blijven 

draaien door benzine, gegeven door vriendje(s) of vriendinnetje(s). De rest van de klas kan dit gedrag ervaren 

als vervelend, ze hebben er last van. Dat vindt de leerkracht dan weer niet fijn en ook ouders vinden het niet 

fijn als ze te horen krijgt dat hun kind de motor of benzine is van het vervelende gedrag in de klas. Deze 

vervelende situatie wordt opgelost door aan het betreffende kind te vragen ‘was dit ook je bedoeling?’ Een kind 

wordt zich zo bewust van zijn/haar gedrag en zal ontkennend antwoord geven, maakt excuses en de situatie is 

afgedaan. Door hierbij stil te staan kunnen we ongewenst gedrag in de toekomst voorkomen.  

De nieuwe leerlingenraad is gekozen 
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar op Prinsjesdag de leerlingenraadverkiezingen gehouden. Kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 konden zich kandidaat stellen. Ze presenteerden die ochtend aan alle leerlingen hun goede idee. 

Daarna werden de stembiljetten in de klassen uitgedeeld en heeft iedereen zijn/haar stem uitgebracht. Na het 

tellen van de stemmen, bleken de volgende kinderen de meeste stemmen te hebben: Loïs en Epke uit groep 6, 

Floris en Frederieke uit groep 7 en Kim en Julian uit groep 8. Gefeliciteerd met jullie verkiezing! En alle andere 

kandidaten: dank voor het meedoen en voor jullie goede ideeën. De eerste leerlingenraad vergadering is 



 

   
 

inmiddels geweest. We hebben met elkaar bepaald met welke ideeën we het eerste aan de slag gaan. Er zijn 

veel ideeën over aanpassingen op het schoolplein en op het voetbalveld. Hiermee gaan we aan de slag zodra er 

meer bekend is over de aanbouw. Als eerste gaan we bekijken hoe we de hal gezelliger kunnen maken.  

 

Remember September op school 
September stond op school in het teken van de bevrijding 75 jaar geleden. In alle groepen is er op verschillende 

manieren aandacht aan besteed. Het thema werd afgesloten met een verrassingsbezoek van onze 

burgemeester. Hij heeft in alle klassen bewonderd hoe er in de groepen aandacht besteed is aan dit belangrijke 

onderwerp. Ook in de Mooisonenbreugelkrant is er geschreven over hoe wij op school Remember September 

beleefd hebben. Een link naar het artikel vindt u hier: 

 
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/24990/-foto-s-remember-september-op-de-harlekijn

 
 
Uitbreidingsplannen 
Zoals u weet hebben we plannen om onze school uit te breiden met dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. 

Vorig schooljaar heeft de gemeente toegestemd in deze plannen en geld hiervoor ter beschikking gesteld. 

Inmiddels heeft onze partner voor kinderopvang, Korein Kinderplein, een intentieverklaring getekend. Korein 

geeft hierop aan dat zij de aan te bouwen ruimte voor een bepaalde periode zullen huren. Door deze 

intentieverklaring financiert de gemeente definitief de aanbouw. Begin oktober is er een afspraak met de 

architect over een voorlopig ontwerp. Ook is er een projectleider vanuit SKPO, ons schoolbestuur, benoemd. 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/24990/-foto-s-remember-september-op-de-harlekijn
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/24990/-foto-s-remember-september-op-de-harlekijn


 

   
 

Deze projectleider zal de bouw gaan begeleiden. De verwachting is dat we dit schooljaar starten met de 

aanbouw. Belangrijk aandachtspunt voor ons is dat onze leerlingen ook gedurende de  bouw veilig en fijn kunnen 

blijven spelen op het schoolplein.  

 

Voorstellen Renee, stagiare groep 7 
Mijn naam is Renee Bakker en ik ben 25 jaar oud. Ik woon met mijn vriend in Sint-

Oedenrode. Ik studeer aan de PABO in Eindhoven en daarom loop ik dit schooljaar stage 

op De Harlekijn. Ik ben te vinden op de dinsdagen in groep 7. Naast mijn opleiding vind ik 

het leuk om te winkelen, te kletsen met vriendinnen, te reizen en af en toe werk ik wat 

uurtjes in de horeca. Ik heb in ieder geval heel veel zin in dit schooljaar! Indien u nog vragen 

heeft mag u mij altijd aanspreken. Renee, stagiaire groep 7 

Voorstellen Helen, stagiaire groep 4 
Hoi allemaal, 

Mijn naam is Helen Miltenburg. Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Sint-Oedenrode. Ik zit 

momenteel in de afrondende fase van mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Om die 

reden loop ik dit schooljaar stage op basisschool De Harlekijn. Ik loop stage in groep 4 en 

ben aanwezig op de dinsdagen. Naast mijn opleiding werk ik bij De Wit in Schijndel op de 

sportafdeling. Naast mijn opleiding en werk, voetbal en tennis ik graag. Daarnaast vind ik 

het ook gezellig om met vriendinnen af te spreken. Ik heb onwijs veel zin in dit schooljaar, 

we gaan er samen een mooi jaar van maken. Mocht u nog vragen hebben, spreek mij dan 

gerust aan. Groetjes Helen, stagiaire groep 4. 

 

Blink thema: ruimtereizigers groep 3 en 4 
In groep 3 en 4 zijn we begonnen met het eerste thema van de methode Blink; ruimtereizigers. De kinderen 

onderzoeken wat een ruimtereiziger is, wat hij aan heeft, waarin hij door de ruimte reist en welke planeten hij 

daarbij tegen komt. Daarbij leren ze het zinnetje: ”Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nachthemd”. Alle 

eerste letters van de woorden zijn de eerste letters van de planeten in volgorde vanaf de zon. En kunnen de 

kinderen zelf een astronaut worden?  

 



 

   
 

  

Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020  
Ook dit schooljaar rekenen we weer op uw hulp om de leerlingen veilig en fijn  te laten overblijven. We zoeken 

nog overblijfhulp van 12.00 uur tot 12.45 op dinsdag 8 en 29 oktober, donderdag 10, 24 en 31 oktober. 

Inschrijven kan op de gebruikelijke manier. Een instructie hiervoor vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

Halloween-activiteit door ouders 
Afgelopen jaar hebben we met een aantal ouders het initiatief genomen om vanuit De Harlekijn mee te doen 

aan de Carnavalsoptocht. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat we voor de kinderen ook iets leuks 

rondom Halloween willen organiseren. In samenwerking met het Vestzaktheater gaat dit een spannende en 

vooral leuke avond worden met lampion knutselen, poffertjes eten, marshmallows rondom het kampvuur en 

eng verkleed de deuren langs voor Trick or Treat. Zoek hiervoor je engste Halloween outfit uit, want er is een 

mooie prijs te winnen. Datum woensdag 30 oktober 2019 van 15.30 – 19.00 uur, verzamelen bij het 

Vestzaktheater. Eigen bijdrage is € 1,50 per persoon, deze dag contant voldoen. Graag aanmelden 

via veravdbo@hotmail.com. Leuk als jullie er bij zijn! 

  
We zijn tevens op zoek naar huizen waar deze avond aangebeld mag worden voor een snoepje, ook hiervoor 

graag aanmelden via veravdbo@hotmail.com. Graag naam en adres erbij vermelden. Leuk als jullie deze avond 

je huis in Halloweenstijl versieren (niet verplicht). Wij zorgen voor een mooie poster om bij de deur op te 

hangen, zodat de kinderen weten dat ze bij jullie aan mogen bellen. Alvast bedankt voor deze medewerking! 

Wij hopen er samen met jullie en een heleboel kinderen een leuke middag en avond van te maken! 

 

mailto:veravdbo@hotmail.com
mailto:veravdbo@hotmail.com


 

   
 

 

 

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
Informatieavond GGD 

s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang 

voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan 

gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze 

problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 

informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  

 

Zindelijk zijn 

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de 

basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. 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.  

 

Infoavonden 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een 

avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met 

poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  

Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren 

en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  

  

Praktisch 

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de 

Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 

De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.  

Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur 

en de kosten zijn 3 euro. 

Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  

http://www.ggdbzo.nl/


 

   
 

Instructie inschrijven rooster overblijven 
Voor de inschrijving maken we gebruik van een digitaal systeem. Dit kunt u 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 back-up”  

− Als u bij noodgevallen beschikbaar wilt zijn als back-up, kunt u hier de dagen aangeven waarop dat 

mogelijk is. We stellen 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

