
 

   
 

Agenda 
1 november:    MR vergadering 

5 november:          Groep 1-2 bezoekt muziekvoorstelling ‘De nieuwsgierige neus’ 

7 november:          Nationaal schoolontbijt 

9 november:    Muziekles ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ in groep 5 en 6 

12 en 14 november: Oudergesprekken 

4 december:           Sinterklaas bezoekt school 

6 december:           School start om 10.30 uur 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 7 november is het Nationaal Schoolontbijt. In de eerste 

week van november gaan elk jaar zo’n half miljoen kinderen samen 

gezond en gezellig ontbijten op basisscholen in het hele land. Met 

speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe 

leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer 

informatie op www.schoolontbijt.nl 

 

De ontbijtpakketten zijn helemaal compleet met verschillende soorten 

brood, allerlei broodbeleg, yoghurt, groenten, fruit, melk en thee. 

De kinderen mogen zelf de vier B’s meenemen voorzien van hun 

naam: bord, bestek, bakje en beker. 

 

Kanjernieuws 
De kanjerweken zijn in alle klassen afgesloten met een bezoek van de ouders. De kinderen 

waren enthousiast en vonden het heel leuk om te doen. Daarnaast hebben we dit schooljaar 

ervoor gekozen dat ouders ook mogen meedoen met een echte Kanjerles; ‘Kanjer, kom je 

meedoen?’.  De intekenlijsten hangen hiervoor bij de deur van de groep.  

 

Iedere nieuwsbrief zullen wij een onderdeel van de Kanjer uitlichten. Dit keer is het ………Wat 

zeg ik als iets niet fijn is? 

Leerlingen leren duidelijk zeggen wat niet leuk is. Ze zeggen bijvoorbeeld stop met mij 

achterna lopen, stop met hard roepen, wil je ophouden met mij duwen of wil je mij niet 

vastpakken. De kinderen zeggen dan niet alleen stop, maar ook waarmee gestopt moet 

worden. In onderstaand plaatje wordt het nog eens toegelicht.  
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Sporthal De Landing tijdelijk gesloten 
Afgelopen weken hebt u ongetwijfeld het bericht gehoord dat sporthal De Landing tijdelijk is 

gesloten vanwege veiligheidsrisico’s door loshangende plafondplaten. In eerste instantie 

hoorden we dat de hal zeker 2 maanden gesloten blijft. Wij zijn direct op zoek gegaan naar 

alternatieve gymlessen voor de groepen 5 t/m 8. Op donderdag 1 en donderdag 8 november 

mogen we sporten bij SonSport. Op donderdag 15 en donderdag 22 november zijn we 

welkom voor een ‘natte gymles’ bij Thermae Son. Belangrijk hiervoor is dat alle kinderen 

minimaal hun zwemdiploma A hebben. Inmiddels hebben we begrepen dat De Landing toch 

weer eerder open gaat. Omdat we de alternatieve lessen voor de kinderen zo leuk en 

verrijkend vinden, gaan de alternatieve lessen gewoon door. Van de groepsleerkracht krijgt u 

binnenkort aanvullende informatie. 

 

Inzet werkdrukgelden is ook voor de kinderen goed nieuws 
Vanaf dit schooljaar is er door de overheid extra geld ter beschikking gesteld om de werkdruk 

op basisscholen te verlagen. De afgelopen maanden hebben we met het team besproken 

waar de werkdruk op onze school vandaan komt en wat verlichtend zou zijn. Op De Harlekijn 

hebben we gekozen voor verschillende oplossingen.  

Extra leerkracht 

Iedere woensdag is Stef van de Ven extra aanwezig. Hij vervangt die ochtend in verschillende 

groepen, zodat de eigen groepsleerkracht tijd heeft voor het voorbereiden van projecten, 

administratie en andere taken.  



 

   
 

Dans, drama en muziek 

Daarnaast is gekozen voor het inhuren van een dans-, drama- en muziekdocent vanuit het 

CKE (Centrum voor Kunsten Eindhoven). In blokken van 6 weken krijgen alle groepen les in 

deze creatieve vakken van een extern deskundige. Enerzijds geeft dat ontlasting omdat we er 

zo zeker van zijn dat de lessen goed en gedegen worden gegeven. Anderzijds geeft dat tijd 

voor de leerkracht om tijdens die lessen andere werkzaamheden uit te voeren. Deze week zijn 

de danslessen gestart. Mogelijk heeft u al enthousiaste verhalen van uw kind hierover 

gehoord! 

  
 

Privacy en het maken van foto’s en film 
Zoals u weet is vanaf mei de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in werking 

gegaan. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft de taak om de nieuwe Europese 

wet AVG te handhaven . Deze wet zorgt ervoor dat wij als school kritisch zijn op ons gebruik 

van persoonsgegevens en beeldmaterialen van onze leerlingen. Het komt geregeld voor dat 

er bij activiteiten door ouders/verzorgers foto’s en film worden gemaakt. Dat vinden we 

natuurlijk leuk want we zijn trots op het onderwijs dat we bieden en de activiteiten die daarbij 

horen. Wij vragen u wel om bij het maken van foto’s rekening te houden met de privacy van 

anderen. Maak uw foto’s van uw eigen kind en voor eigen gebruik. Dank voor uw 

medewerking en begrip! 

 

Tel mee met taal!  
Heeft u soms moeite met de Nederlandse taal? 

Wilt u beter leren spreken, lezen, luisteren of schrijven?  

Wilt u uw kind beter kunnen helpen met huiswerk? 

Vanaf 7 januari om 13.00 uur begint op De Harlekijn een taalcursus. De cursus is voor 

iedereen met kinderen op de basisschool of op de peuterspeelzaal. De cursus is gratis. We 

hebben 10 plaatsen. Bent u hier voor uw werk, bent u hier komen wonen voor uw partner of 

heeft u de inburgeringscursus bijna behaald, dan is deze cursus voor u! Vooraf krijgt u een 

test om uw taalniveau te bepalen. 

U kunt zich opgeven bij juffrouw Lidwien of de leerkracht van uw kind.  

 



 

   
 

Dozen inzamelen 
Aangezien ook dit jaar weer flink geknutseld gaat worden i.v.m. Sinterklaas zijn wij op zoek 

naar zoveel mogelijk dozen.  In de hal komen vanaf 5 november grote inzamelboxen te staan 

waarin u de dozen kunt deponeren.  De dozen mogen niet groter zijn dan schoenendozen. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.  

 

 
 

 
 
 
 

 

Overblijfhulp gevraagd voor schooljaar 2018-2019 
In november zijn nog veel dagen waarvoor we de hulp van ouders nodig hebben tijdens het 

overblijven. Er is nog geen aanmelding voor maandag 26 november en 3 december, dinsdag 

20, 27 november en 4 december. Wij verwachten voldoende aanmeldingen, zodat uw 

kinderen prettig en veilig kunnen overblijven. 

 

Roefeldag 
Groep 8 heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Roefeldag. Alle leerlingen van groep 8 van 

Sonse basisscholen mochten kennis maken met verschillende lokale bedrijven. Een 

accountantskantoor, een zorginstelling, een praktijk voor fysiotherapie en nog veel meer 

bedrijven zijn bezocht.  Het was een ochtend waarop kinderen hebben kunnen zien welke 

beroepen mogelijk interessant voor ze zijn of misschien juist niet... 

   



 

   
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!  
Afgelopen week is de Mad Science wetenschap & techniek show geweest. De professor deed 

allerlei experimenten. Hij kon toveren met water en geluidsgolven zichtbaar maken. Alle 

kinderen van groep 3 t/m 8 hebben na afloop van de show een informatiefolder gekregen. Ze 

kunnen zich inschrijven voor een Mad Science cursus. Deze wordt op school gegeven op 

woensdagmiddag van 12.45 uur tot 13.45 uur. De cursusdata zijn: 

• 12-12-2018  

• 19-12-2018  

• 09-01-2019  

• 16-01-2019  

• 23-01-2019 

• 30-01-2019 

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.    

 

 

Klassenthema’s weer van start 
Deze week zijn de klassenthema’s weer van start gegaan. In groep 1 en 2 is het thema 

‘Ritseldans en notentaart’. Zo leren de kleuters in de komende weken alles over de herfst. In 

groep 3 wordt een reis om de wereld gemaakt vanuit het thema ‘De wereldreis’. Groep 4 gaat 

zich verdiepen in de tijd van ridders en kastelen. Groep 5 heeft als thema ‘Ik hou van Holland’ 

en richt zich op de Nederlandse provinciën. In de hal bij groep 6 loop je al met je hoofd in de 

wolken, want daar draait de komende tijd om aardse extremen. Groep 7 verdiept zich in de 

verschillende Europese landen. De leerlingen van groep 8 werken aan het thema ‘Mooi werk’. 

Zij worden de komende weken echte ondernemers. Ze huren een pand, verkopen aandelen, 

doen de inkoop van grondstoffen, kortom ze runnen hun eigen zaak! 

 

 



 

   
 

Verkeersweek: leerzaam en leuk 
In oktober is de verkeersweek georganiseerd. Het was een boeiende week, waarin het thema 

verkeersveiligheid centraal stond. Meer hierover vindt u via onderstaande link:  

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/22599/verkeersweek-op-basisschool-

de-harlekijn 

 
 

Harmonie Pro Honore et Virtute presenteert ‘Een reis om de 

wereld in 80 dagen’ 
Volgende week wordt er in groep 5 en 6 een voorbereidende les gegeven over dit muzikale 

evenement. Voor de voorstellingen in het Vestzaktheater zijn bij schoenmakerij Albert 

Boudewijns kaarten te koop, maar ook via juffrouw Maaike kunt u kaarten kopen.  

 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/22599/verkeersweek-op-basisschool-de-harlekijn
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/22599/verkeersweek-op-basisschool-de-harlekijn


 

   
 

Werkzaamheden woonhuis Zandstraat 
Na anderhalf jaar bouwen is het einde van de bouwwerkzaamheden in zicht. Binnen enkele 

weken is het huis af. We verwachten dan ook dat de parkeeroverlast die samenhangt met de 

bouw binnenkort voorbij is.  

 

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 back-up” 

 Als u bij noodgevallen beschikbaar wilt zijn als back-up, 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

