
 

   
 

Agenda 
 1 november   Groep 4 t/m 8 skateclinic op school  

4  november                Opruimwedstrijd Wereld met Lef vanaf 15.00 uur 

14 november   Inleveren zakken Bag2school 

15 november   Inleveren zakken Bag2school tot 8.30 uur 

17 november   Rapport mee naar huis 

22 en 24 november  Oudergesprekken 

28 november   Open podium 

  2 december                                 Sinterklaasviering school 

  6 december   Studiedag -alle kinderen vrij 
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Kind-oudergesprekken 
Op 17 november krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. Op 22 en 24 november vinden de kind-

oudergesprekken plaats. Volgende week ontvangt u een mail met daarin een link naar de inschrijfpagina voor 

deze gesprekken. U kunt er ook voor kiezen om via het inschrijfportaal op onze schoolapp in te schrijven. De 

inloggegevens kunt u voor al uw kinderen gebruiken. U kunt zelf een tijdstip kiezen dat u het beste uitkomt. De 

inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen start op woensdag 9 november om 8.00 uur. Voor alle 
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andere gezinnen start de inschrijving op donderdag 10 november om 10.00 uur. De inschrijving sluit op dinsdag 

15 november om 12.00 uur. Heeft u voor die tijd niet zelf ingeschreven, dan plannen wij voor u een 

gespreksmoment.  

De kind-oudergesprekken vinden op school plaats. Dat betekent dat de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 

aansluiten bij het gesprek. Uw kind vertelt samen met de leerkracht aan u over zijn of haar ontwikkeling. Uw 

kind vertelt over de eigen leerdoelen en wat de volgende stap is om dit persoonlijke leerdoel te behalen.  Ouders 

en verzorgers van leerlingen uit groep 1 en 2 komen zonder hun kind naar school.  

En dan nog even dit 

Komt een broertje of zusje mee naar school? Zij kunnen wachten voor het lokaal waarin u het kind-oudergesprek 

hebt. Er liggen (strip)boekjes klaar. Tot 18.30 uur is de BSO aanwezig op school. De pedagogisch medewerkers 

van de BSO hebben alleen voor de BSO kinderen de verantwoordelijkheid en zij kunnen dus niet letten op de 

wachtende broertjes en zusjes. Het is fijn als u vooraf met uw kind bespreekt wat fijn gedrag is tijdens het 

wachten.  

Kanjer; hoe zat het ook al weer? 
Wat kun je doen als je op het schoolplein, of ergens anders, wordt gepest door kinderen? De onderstaande strip 

legt het nog eens uit. Geef duidelijk aan wat je vervelend vindt, welk gedrag moet stoppen. Als het vervelende 

gedrag niet stopt, loop je weg en ga naar je maatje. Gaat het vervelende gedrag toch door, ga samen met je 

maatje naar de meester of juf. Handel je zo, dan ben je een echte kanjer! 
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Inzamelingsactie Bag2school  
Dinsdag 15 november is de volgende Bag2school inzamelingsactie. Dit schooljaar wordt de 

inzamelingsactie maar 1 keer gehouden. Deze week krijgen de kinderen een flyer mee met 

meer informatie over de actie. Plastic zakken worden niet meer uitgedeeld. U kunt een eigen 

(vuilnis)zak gebruiken. De zakken mogen gevuld worden met schone kleding, lakens, 

gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen. Wilt u schoenen aan elkaar 

binden? De zakken mogen vanaf maandag 14 november ingeleverd worden in het pluslokaal.  

Open podium 
Tijdens het eerste open podium was er volop muzikaal talent. Er werd gedanst en gezongen. De presentatoren 

waren deze keer Tijn en Feline uit groep 8.  

  

  

Fontys buitendag 
Op 4 oktober mochten alle leerlingen van groep 2 t/m groep 7 mee naar de Fontys buitendag. Pabo studenten 

gaven daar allerlei lessen over en in de natuur. De kinderen uit groep 7 hebben grondboringen gedaan en 

ontdekten dat de bodem uit verschillende lagen bestaat.  
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Wie jarig is viert feest!   
Op De Harlekijn besteden we graag uitgebreid aandacht aan de 

verjaardag van iedere leerling. Al jaren mag de jarige trakteren. We zien 

de laatste tijd een grote diversiteit in traktaties. Als school willen we 

vanaf aankomend schooljaar overstappen van een traktatiebeleid naar 

een feestbeleid, waarbij gezongen, gedanst en gevierd wordt. De jarige wordt dus echt in het zonnetje gezet. 

Het zal in het begin even wennen zijn, maar uiteindelijk biedt het voordelen voor zowel ouder, kind als school. 

Zo doen financiële verschillen tussen ouders er niet meer toe, zijn er geen discussies over de grootte of inhoud 

van een traktatie en hebben ouders geen stress bij het maken of kopen ervan. Ook hoeven kinderen geen 

traktatie meer te weigeren vanwege allergie of geloofsovertuiging.  

Hoe het feestbeleid er precies uit gaat zien, gaan we dit schooljaar bepalen. We zijn hierover ook met de MR in 

gesprek. Om u alvast hierin mee te nemen, verwijs ik naar een informatiefilmpje via onderstaande link: 

https://www.wiejarigisviertfeest.nl/wp-content/video/Trakteren.mp4 

Knutselspullen gezocht! 
Het is weer bijna zover, Sinterklaas zal op vrijdag 2 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, 

• Wasmiddelflessen, 

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

• Ander kosteloos materiaal waarmee geknutseld kan worden.  

U kunt deze spullen vanaf nu meegeven aan uw kind of afgeven aan de leerkrachten.  

Alvast bedankt namens de Sinterklaascommissie 

Naschoolse activiteiten - NPO 
Er zijn vanuit de overheid extra gelden beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden door corona weg te 

werken, de zogeheten NPO-gelden. Een deel van het geld wordt door school besteed aan bijvoorbeeld extra 

leerlingondersteuning of leermiddelen. Een deel wordt door de gemeente besteed aan kosteloze naschoolse 

activiteiten, gericht op bijvoorbeeld beweging en creativiteit. Zo zijn er de afgelopen weken in de Molenwiek al 

een aantal spelmiddagen georganiseerd. Ook de komende periode staan er weer verschillende workshops en 

cursussen op de agenda.  

 

Rapworkshop 

In deze rapworkshop leer je je eerste eigen rapsong schrijven. Hoe werkt ritme? Hoe schrijf je op het ritme? Hoe 

vind je zo snel mogelijk nieuwe rijmwoorden? Het komt allemaal aan bod, dus schrijf je snel in. 

• Datum: 18 november 

• Tijd: 16:00 – 17:00 uur 
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• Leeftijd: 9-12 jaar 

• Locatie: Dommelhuis 

• Gratis 

• Aanmelden via: www.sjorssportief.nl  

 

Introductielessen blaas- en slagwerkinstrumenten 

Tijdens deze introductiecursus van 4 lessen kun jij ervaren hoe het is om diverse slagwerk- en blaasinstrumenten 

te bespelen. LET OP: Je schrijft je in voor alle vier de lessen, in iedere les wordt stilgestaan bij andere 

instrumenten. 

• Datum: vrijdag 4, 11, 18 en 25 november 

• Tijd: 13:00-14:00 uur 

• Leeftijd: 8-10 jaar 

• Locatie: Dommelhuis  

• Gratis 

• Aanmelden via www.sjorssportief.nl  

 

Sportieve woensdagmiddagen  

Voor jongens en meisjes uit Son en Breugel in de leeftijd t/m 12 jaar is er iedere woensdagmiddag een leuke 

sportieve activiteit in de speeltuin de Molenwiek in Breugel. Sportief bezig zijn met je leeftijdsgenootjes, plezier 

hebben, nieuwe vrienden maken. Het kan allemaal. Iedere week worden er weer andere sporten/spellen 

gedaan. Deelname is kosteloos en je hoeft je niet aan te melden. Ter plekke wordt uitleg gegeven en worden 

teams  gemaakt.  

• Datum: iedere woensdagmiddag 

• Tijd: tussen 14:00 en 15:30 uur 

• Locatie; Speeltuin Molenwiek, ( van Gentlaan in Breugel).  

• Gratis 

• Vooraf aanmelden is niet nodig   

Groep 1-2 sluit het project ‘Mag ik meedoen?’ gezamenlijk af 
In de eerste weken van het schooljaar was er in de kleutergroepen volop aandacht voor het thema vriendschap. 

Het project is feestelijk afgesloten met een spelletjesochtend met (groot)ouders.   
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Kinderboekenweek Gi-ga-groen!  
Groep 6 is het bos ingegaan om te kijken welke soorten mos er groeien en deze hebben de kinderen met elkaar 

vergeleken. Tijdens deze ontdekkingen hebben ze geleerd wat bladgroenkorrels zijn en dat mos ook voor 

zuurstof zorgt. Tijdens een andere les leerden ze dat mos een soort spons is en is getest hoeveel water een 

stukje mos vasthoudt.  

 

 
 
Ook dit jaar is er weer een voorleeswedstrijd georganiseerd. Tess Kremers uit groep 8 is onze voorleeskampioen 

geworden. Knap gedaan, Tess! Tess doet namens onze school binnenkort mee aan de lokale verkiezing en wie 

weet mag ze daarna ons dorp vertegenwoordigen in de regionale voorleeskampioenschappen.  
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Laatste kans: nieuwe ronde Wereld met lef 
Wat is jouw idee voor een betere, mooiere wereld?  

Wat betekent het om anno 2022 een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als 

leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken 

en we stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te 

verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van de 

kracht van diversiteit.  

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor 

een betere wereld heel belangrijk vinden, richtten we in 2021 het fonds Wereld met lef, powered by SKPO op.   

 

Heb jij een goed idee?  

Twee eerdere aanvraagrondes leverden prachtige plannen en ideeën op, waarvan een aantal inmiddels 

gerealiseerd is. Bijvoorbeeld de onlangs geopende Boterhammenbar op basisschool Rapenland. Of het 

drukbezochte Cultureel Kinderfeest op De Troubadour, waar de hele school én buurtbewoners samen diversiteit 

vierden. Ook organiseert de leerlingenraad van De Harlekijn binnenkort een opruimwedstrijd, op basisschool 

Karel de Grote wordt een speluitleen opgezet en bij De Achtbaan mozaïekt heel de buurt mee aan een 

vriendschapsbankje.  

Wil jij op of rondom onze school ook een werelds idee met lef realiseren? Dan dagen we leerling, collega en 

ouders/verzorgers uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Maak een plan en stuur 

het in voor 5 november. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt!   

Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef.  

Skateclinic  
Vandaag hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan een skateclinic. Ze leerden niet alleen 

hoe je moet skaten, maar ook hoe je veilig kan vallen. Het was een leuke, sportieve les! 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/zelf-je-trommeltje-vullen-bij-de-boterhammenbar-kinderen-kwamen-soms-zonder-ontbijt-naar-school~a0e9c0d29/
http://www.skpo.nl/wereldmetlef
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Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
Aanstaande vrijdag 4 november is het zover. De opruimwedstrijd in het dorp wordt georganiseerd. Ter 

voorbereiding zijn er posters in het dorp en op alle basisscholen in Son en Breugel opgehangen. De 

organisatoren Kiki, Feline en Nina zijn bij de Emiliusschool geweest om daar te vertellen over de wedstrijd. 

Omdat de leerlingen van deze school niet om 15.00 uur kunnen meedoen, gaan zij al vroeger in de middag aan 

de slag om het dorp op te schonen.  

We hopen op zoveel mogelijk hulp. Komen jullie ook vrijdag om 15.00 uur naar het Raadhuisplein om een handje 

mee te helpen? Daar worden prikkers en vuilniszakken uitgedeeld. Degene die het meeste zwerfafval heeft 

verzameld, wint een prijsje. Na afloop is er limonade en wat lekkers voor iedereen.  

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen. Dit keer niet alleen kleding, maar ook schoenen, horloges, 

drinkflessen en een stoelverhoger. Is er iets bij van uw kind, dan kunt u dat op school ophalen. Niet 

meegenomen kleding gaat mee met de Bag2School actie 15 november. 

 


