
 

   
 

Agenda 
4 november  Groep 8 bezoekt Lorentz Casimir Lyceum 

5 november  Onder voorbehoud: groep 7 bezoekt museum Bevrijdende Vleugels 

16 november  Open podium 

16 - 19 november Oudergesprekken 

23 november  Groep 8 bezoekt Eckart College 

25 november  Studiedag – alle kinderen vrij 

4 december  Sinterklaasviering 
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Schoolfruit 
Dit jaar zijn we opnieuw ingeloot voor het gratis EU schoolfruit project. De eerste levering 

ontvangen we op dinsdag 10 november. De kinderen krijgen vanaf dan tot aan de meivakantie 

iedere woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente op school. We zijn blij dat we zo ook dit 

jaar het eten van groente en fruit kunnen stimuleren.  

 



 

   
 

Voorleeskampioen  
Uit de vier voorleeskampioenen van de groepen 7 en 8 is een winnaar gekozen. Eva heeft welverdiend de titel 

‘voorleeskampioen op de Harlekijn 2020’ gekregen! Gefeliciteerd! 

 

Oefenen met schrijven formele brieven leidt tot hoog bezoek 
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen uit groep 8 geleerd hoe je een formele brief moet opstellen. Als 

klap op de vuurpijl werden deze brieven ook echt op de bus gedaan. Menig kind heeft al reactie gekregen van 

verschillende instanties, zo zijn er rondleidingen geregeld bij Albert Heijn en bij een revalidatiecentrum. Ook is 

een leerling inmiddels met een wethouder in gesprek over de mogelijke aanleg van een skatepark in Son en 

Breugel. Er zijn meerdere brieven naar de burgemeester gestuurd. Hij vond het zo belangrijk om hierop te 

reageren, dat hij tijd heeft vrijgemaakt om een persoonlijke reactie te geven op de gestuurde brieven. Op 

maandag 2 november is hij langs geweest en heeft hij uitgebreid antwoord en uitleg gegeven op de 

geformuleerde vragen van de leerlingen. Zo wordt leren wel echt betekenisvol! 

 

 



 

   
 

Zet je licht aan! 

 
Op zondag 25 oktober ging de wintertijd weer in. De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van 

de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. De kans 

op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp! Ook dit jaar 

doen we op school samen met de ANWB weer mee aan de fietsverlichtingsactie, zodat uw kinderen veilig en 

goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. De fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw 

kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. Met een sjabloon is de tekst ‘Zet je licht aan!’ 

aangebracht bij het fietsenhok en op de stoep voor het hek van school. Onderzoek wees uit dat 20% van de 

fietsers na het zien van de tag ‘Zet je licht aan!’ zijn fietsverlichting wél aanzet. Wilt u meer informatie kijk dan 

op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie. 

Graag vragen wij ook úw aandacht voor fietsverlichting. Het is fijn als u de fiets van uw zoon/dochter controleert. 

We hebben nu speciale aandacht voor de verlichting, maar alle aspecten van de fiets zijn natuurlijk belangrijk 

voor de veiligheid. Mochten er zaken niet in orde zijn, dan vragen wij u vriendelijk om de fiets te repareren. Dit 

geldt voor de fietsen van alle kinderen, maar in het bijzonder voor de fietsen van kinderen van groep 5 t/m 

groep 8, omdat zij op de fiets naar de gymzaal De Landing gaan. 

Dans- en dramalessen vanuit het CKE 
Meneer Lars heeft inmiddels bijna zijn dramalessen in de bovenbouw afgerond en juffrouw Myrthe heeft bijna 

alle danslessen in de onderbouw gegeven. In november starten de bovenbouwgroepen met de danslessen van 

Myrthe en krijgt de onderbouw dramalessen van Lars. De kinderen genieten van de lessen en we zien dan ook 

uit naar de volgende lessenseries.  

 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 

   
 

Inschrijven oudergesprekken november via app 
Vanaf dit jaar kiezen we voor het digitaal inschrijven voor oudergesprekken. Dat 

gaat via schoolgesprek.nl 

Op donderdag 5 november ontvangt u een mail met daarin inloggegevens en 

een wachtwoord.  

In de mail vindt u een link naar de inschrijfpagina. U kunt er ook voor kiezen om 

via het nieuwe inschrijfportaal op onze schoolapp in te schrijven.  

Met de inloggegevens kunt u voor al uw kinderen inschrijven. U kunt zelf een 

tijdstip uitkiezen dat u het beste schikt. Oudergesprekken kunnen zowel online 

als op school plaatsvinden. Hierover hoort u meer van de leerkracht van uw 

kind.  

De inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen start op vrijdag 6 

november om 8.00 uur. Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op 

zaterdag 7 november om 10.00 uur. Zo bieden we aan ouders met drie of meer 

kinderen op De Harlekijn de mogelijkheid om gesprekken zo veel mogelijk na 

elkaar in te plannen. 

 

De inschrijving sluit op donderdag 12 november om 12.00 uur. Heeft u voor die tijd niet zelf ingeschreven, dan 

plannen wij voor u een gespreksmoment.  

Onze moestuin is winterklaar 
Er is door kinderen onder begeleiding van twee ouders hard gewerkt om de moestuin winterklaar te maken. 

Onkruid is gewied, er is gesnoeid en er zijn nieuwe kruidenplantjes gezet. Binnenkort gaan er nog bloembolletjes 

in de grond. In het voorjaar gaan we weer met de leerlingen en een aantal ouders aan de slag. Vindt u het leuk 

om mee te helpen, dan kunt u dat aangeven bij juffrouw Annette: a.vandelaar@skpo.nl 

 

      

Rapporten 
Op vrijdag 13 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis. Dat is anders 

dan voorgaande jaren. De kinderen van deze groepen hebben voor dit eerste rapport de ik-cirkel ingevuld. Deze 

dient als basis voor het oudergesprek. In het rapport staat een verdere toelichting. 



 

   
 

Inzamelingsactie Bag2school  
De inzamelactie heeft deze keer maar liefst 764 kg aan oude kleding, doeken, knuffels en 

schoenen opgeleverd. Dit is goed voor het mooie bedrag van € 229,20. Wat we hiermee gaan 

doen, hebben we nog niet besloten. Tips en ideeën zijn welkom. U kunt uw ideeën mailen 

naar juffrouw Caroline: C.bothof-degoeij@skpo.nl 

 

Kleuters vinden een groot ei 
De kleuters vonden na de vakantie twee eieren in de zandbak. Van welk dier zou dat nou toch zijn? We hebben 

vele eieren van dieren bekeken, maar dit ei herkenden we niet. Misschien van een elfje, een neushoorn of een 

dino? In de middag hebben de kinderen takken gezocht en daar in de klas een mooi nest voor het ei van 

gemaakt. De volgende dag kregen we bezoek in de groep. Er stonden verschillende dino's verstopt in de klas. 

Dit waren allemaal hints van het ei en de kinderen weten nu zeker dat het een ei van een dinosaurus is. Het 

thema leeft volop in de kleutergroepen. Komende twee weken gaan de kinderen zelf bedenken hoe de dino in 

het ei eruit ziet en ze gaan hun eigen dinosaurus van klei maken. 

 

  

 

Kascontrole ouderraad 
Net als ieder jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de jaarlijkse kascontrole. Wilt u zich  aanmelden, dan 

kan dat per email bij de penningmeester Priscilla Verhoek. Het emailadres is:  

penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com   

 

mailto:C.bothof-degoeij@skpo.nl


 

   
 

Knutselspullen gezocht!  

Het is weer bijna zover, Sinterklaas zal op vrijdag 4 december De Harlekijn verblijden 

met een bezoek. Ook dit jaar gaat er in de bovenbouw weer flink geknutseld worden. 

Hiervoor zijn we op zoek naar: 

• Doosjes, klein en groot 

• Schoenendozen 

• Eierdozen 

• Wc rolletjes 

• Doppen 

• 2 of 3 grote dozen (wasmachine, koelkast) om het kosteloos materiaal in te  

                                           verzamelen. 

U kunt deze spullen vanaf maandag 9 november meegeven aan uw kind of afgeven aan de leerkrachten die bij 

de deur/poort staan. 

Alvast bedankt, de Sinterklaascommissie 

 

Leerlingenraad 

 
Net voor de herfstvakantie is de nieuwe leerlingenraad verkozen. Alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 hebben 

hun stem uitgebracht. De kandidaten waren leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Op het podium hebben de kandidaten 

verteld waarom zij graag in de leerlingenraad willen. Inmiddels is de eerste bijeenkomst met de leerlingenraad 

geweest. Er is besproken hoe we aankomend jaar aan de slag gaan. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe 

ideeënbus, zodat alle kinderen van school hun ideeën om school te verbeteren kunnen delen.  

Vorderingen aanbouw dagopvang 
De gemeente heeft de laatste werkzaamheden rondom het verlenen van de omgevingsvergunning voor de 

aanbouw van de dagopvang nog niet afgerond. Er waren enkele onduidelijkheden. Deze worden op dit moment 

verhelderd. Inmiddels is een bouwbedrijf geselecteerd. De officiële opdracht ligt klaar om aan het bouwbedrijf 

te verstrekken. Hoewel de bouw nog niet is gestart, verwachten we nog steeds dat de dagopvang geopend 

wordt in het tweede kwartaal van 2021. 


