
 

   

 

Agenda 

06 november   Stakingsdag, De Harlekijn is gesloten 

07 november   Nationaal schoolontbijt 

12 november   Oudergesprekken 

14 november   Oudergesprekken 

18 november   -De verhalenverteller: peuter van Korein komen op bezoek 

    -Versieren voor Sinterklaas va 19.30 uur 

22 november   Eerste bijeenkomst carnavalsoptocht 2020 – 8.30 uur 

26 november   Groep 8: bezoek Eckart College 

28 november   Spreekuur CMD 8.30 – 9.30 uur 

4 december   Sinterklaas op school 
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Staking 6 november 
Afgelopen weekend heeft u ongetwijfeld de verschillende berichten over het wel of niet doorgaan van de 

landelijke onderwijsstaking gehoord. Vrijdag werd duidelijk dat er een bedrag van 460 miljoen euro beschikbaar 

komt voor het onderwijs. Een staking zou hiermee van de baan zien. Echter, het grootste deel van dit bedrag 

blijkt eenmalig en is dan ook geen structurele oplossing voor het oplopende lerarentekort. Verschillende 

vakbonden hebben dit weekend crisisberaad gehouden en alsnog opgeroepen om te staken. Het afblazen van 

de staking was een inschattingsfout. Het team van De Harlekijn staat ook nog steeds achter de staking. Dat 

betekent dat de schooldeuren op woensdag 6 november gesloten blijven.  

Nieuws over de nieuwsbrief 
Sinds enkele maanden is de lay-out van de nieuwsbrief aangepast. De maandelijkse nieuwsbrief is meestal lang. 

We zorgen iedere maand voor een goede balans tussen nuttige informatie en leuke wetenswaardigheden. We 

hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrief in zijn geheel doorneemt. U kunt er ook voor kiezen om de voor u 

relevante artikelen te lezen. Door in de inhoudsopgave te klikken op een onderwerp, gaat u direct naar het 

betreffende nieuwsitem. 

Global Exploration – interculturele dag en gastgezinnen gezocht 
Afgelopen week zijn wij benaderd door Stichting Global Exploration met de 

vraag of wij gastschool willen zijn voor een groepje basisschoolleerlingen uit 

China, die 10 dagen naar Nederland komen. In die dagen gaan zij twee 

verschillende basisscholen bezoeken en daarnaast staan er diverse culturele 

activiteiten op het programma. De kans om deze gasten te mogen ontvangen, 

grijpen wij als school graag met beide handen aan en past goed binnen de 

visie van onze school met betrekking tot wereldburgerschap. In de periode 

tussen 28 januari tot en met 10 februari zullen wij dan ook een dag een groep basisschoolleerlingen en docenten 

uit China ontvangen. Wij zorgen voor een interculturele dag op school waarbij de Chinese kinderen te zien 

krijgen hoe het is om les te krijgen op een Nederlandse school. Zij zullen aan ons laten zien hoe het leven op 

hun basisschool eruit ziet. Daarnaast willen ze kennis maken met het leven in een Nederlands gezin. Daarom 

zijn we op zoek naar gastgezinnen die voor 3 nachten een slaapplek willen verzorgen voor twee kinderen in de 

leeftijd tussen 9 en 13 jaar. Vindt u het leuk om drie nachten twee kinderen uit China te logeren te hebben, dan 

kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind of via Harlekijn@skpo.nl Het is de bedoeling dat de kinderen 

zo goed mogelijk kennis maken met het ‘normale’ Nederlandse leven. Uitgebreide uitjes naar pretparken horen 

daar vanzelfsprekend niet bij, maar bijvoorbeeld wel een boswandeling, afspreken met vriendjes, mee naar de 

sportles of een bezoekje aan opa en oma. Meer weten? De precieze data en flyer zullen snel verspreid worden. 

In de tussentijd kunnen jullie alvast een kijkje nemen op www.global-exploration.nl 

We hopen dat we samen voor een onvergetelijke ervaring kunnen zorgen. 

 

mailto:Harlekijn@skpo.nl
http://www.global-exploration.nl/


 

   

 

De lichtbrigade 
In oktober zijn de lichten van de fietsen van onze leerlingen weer gecontroleerd. We kunnen weer veilig en goed 

verlicht de weg op! 

 

Gedrag en de Kanjerpetten 
Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende 

kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te 

reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren 

kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander. 

 

Wanneer je doet als een kanjer, of als de witte 

pet, dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen 

en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont 

respect voor jezelf en de ander. 

Jezelf zijn betekent ook: vervul de rol die bij je 

past. Dus ouder, handel als ouder en 

leerkracht, ben een leerkracht. Je bent geen 

vriendje van het kind. En laat het kind ook kind 

zijn. Als we allemaal als onszelf doen, vanuit 

vertrouwen, kunnen we toch heel verschillend 

doen, ook in verschillende situaties. 

 

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte 

pet. De zwarte pet staat voor kracht. Dan 

reageer je op een prettige, stoere manier. Je 

durft ruimte in te nemen. Je vertoont 

leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je 

maakt plannetjes, toont initiatief. Zolang naast 
 



 

   

 

de zwarte pet ook de witte pet van het 

vertrouwen aanwezig is, is het gedrag prettig 

voor jezelf en de ander. 

Ouders en leerkrachten laten met de wit-

zwarte pet positief leiderschap zien. Ze durven 

grenzen te stellen en duidelijk te zijn vanuit het 

vertrouwen dat de meeste mensen het goed 

bedoelen. 

De rode pet in combinatie met de witte pet 

staat voor humor. Je maakt grapjes die leuk zijn 

voor iedereen. Je doet optimistisch, vrolijk, 

relativerend, luchtig en handelt met 

levensvreugde. Voor ouders en leerkrachten 

betekent dit dat je humor gebruikt en speels 

kunt zijn: je kunt spelen met kinderen en je kunt 

relativeren. Je toont optimisme en vrolijkheid. 

 

Handelen we met de wit-gele pet, dan geven we 

ruimte aan de ander. We luisteren, zorgen, 

tonen interesse, zijn rustig en vriendelijk, 

bescheiden. Voor ouders en leerkrachten 

betekent dit dat we betrokkenheid tonen, 

luisteren naar kinderen en willen weten wat 

hun behoefte is. We tonen empathie. 
 

Alle kleuren petten hebben hun valkuil wanneer de witte pet van vertrouwen wegvalt. Als we niet meer met 

vertrouwen naar elkaar of naar onszelf kijken, komen we terecht in wantrouwen. Bij de ene persoon of in de 

ene situatie uit dit zich in te krachtig gedrag (zwarte pet), bij een ander in te onderdanig angstig gedrag (gele 

pet) of in clownesk meeloopgedrag (rode pet). 

Als in een klas het vertrouwen wegvalt, ontstaat ongewenst gedrag. De basis van vertrouwen moet dan worden 

hersteld. Dit doen we met verschillende Kanjeroefeningen. Gelukkig gedragen de meeste mensen zich liever 

met dan zonder witte pet. 

Bericht van de feestcommissie 
Ook dit jaar staat de maand december weer in het teken van feest op school. Om er een gezellig Sinterklaas- en 

kerstfeest van te maken, willen wij graag de hal versieren. Omdat wij dit niet alleen kunnen, willen wij graag uw 

hulp vragen om er weer iets moois van te maken. Indien u wilt helpen, kunt u zich opgeven middels de 

inschrijflijst bij de deur van het klaslokaal van uw zoon of dochter. 

Wij zoeken hulp voor: 

Versieren Sinterklaas:   maandag 18 november 19.30 uur 

Versieren Kerst:   maandag 9 december 19.30 uur 

Versiering Kerst verwijderen:  maandag 6 januari 19.30 uur 

 



 

   

 

Knutselspullen en inpakhulp gezocht! 
Het is weer bijna zover, de goedheiligman zal op woensdag 4 december De 

Harlekijn verblijden met een bezoek. Ook dit jaar wordt er in de bovenbouw 

weer flink geknutseld. Hiervoor zijn we op zoek naar: 

- Dozen, 

- Doppen, 

- legoblokjes of spulletjes die met lego te maken hebben. 

U kunt deze spullen vanaf maandag 11 november inleveren in de hal. 

Ook zijn we nog op zoek naar inpakhulp. Op maandag 18 november vanaf 

19.30u staan de pepernoten klaar en gaan we gezellig samen de hal versieren 

en de cadeautjes inpakken, komt u ook meehelpen? Aanmelden kan bij 

meneer Rob of juffrouw Maaike. Groetjes van de organisatiepietjes.  

Jubileum juffrouw Annette 
Op woensdag 23 oktober hebben we gevierd dat juffrouw Annette 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Die 

ochtend was ze onze speciale gast tijdens een bijzonder open podium. De leerlingen hebben haar een 

zelfgemaakt boek aangeboden. Vervolgens is ze op bezoek geweest bij alle groepen. Daar werd ze op een 

feestelijke manier in het zonnetje gezet.  

 

Schoolfruit 
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het gratis EU schoolfruit project. De eerste levering wordt  

verwacht op dinsdag 12 november. We krijgen vanaf dan tot aan de meivakantie driemaal per 

week groente en fruit geleverd voor alle kinderen. De dagen dat de leerlingen fruit krijgen op 

school zijn dit jaar woensdag, donderdag en vrijdag.  We zijn erg blij dat we zo weer het eten van 

groente en fruit kunnen stimuleren. Het is niet alleen lekker maar ook gezond!  

 

 



 

   

 

Open podium 
Op donderdag 31 oktober hebben we weer een open podium gehad. Dit keer konden de leerlingen vooraf 

intekenen op het daarvoor speciaal gemaakte nieuwe bord in de hal. Er was een grote variëteit in optredens. 

Er werden kunstjes gedaan, gezongen, gedicht en gedanst. Verder was er een leerzame quiz en een rap. Vanaf 

vandaag kunnen de kinderen weer intekenen voor het volgende open podium.  

 
 
 

CKE lessen drama en muziek 
De afgelopen acht weken hebben de kinderen een keer per week dramales gehad van juffrouw Mijke. 

Aankomende week neemt meneer Xavier het stokje van haar over. Hij zal gedurende acht weken de 

muzieklessen in alle groepen verzorgen. We zijn blij dat we op deze manier een kwaliteitsimpuls kunnen geven 

aan deze specifieke vakgebieden. 

  

Inzamelactie voor Bag2school en Because we carry 
We hebben met elkaar de mooie opbrengst van 809 kilogram ingezameld en dat is goed voor €242,70! Wat gaat 

ermee gebeuren? Omdat we nog geen keuze hebben kunnen maken, laten wij het jullie in de volgende 

nieuwsbrief weten. In ieder geval, heel veel dank voor het bewaren en het sparen van al de ingebrachte kleding! 

In het voorjaar hebben we een volgende inzamelronde. 



 

   

 

  

Deze keer hebben we de winterjassen apart ingezameld voor de organisatie Because we Carry. De jassen 

worden geschonken aan een vluchtelingenkamp op Lesbos. Namens de organisatie veel dank voor de jassen!  

 

Nationaal schoolontbijt donderdag 7 november 
Op donderdag 7 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Die ochtend ontbijten alle leerlingen 

op school en hoeven ze dus thuis niet te eten. Wij zorgen voor een gezond en lekker ontbijt. Wilt u zorgen voor 

de vier B’s, ofwel wilt u die dag uw kind een bordje, een bakje, bestek en een beker meegeven? 

 

 



 

   

 

Halloween Son en Breugel 
Wat een opkomst, met meer dan 125 kinderen kijken we terug op een erg geslaagde Halloween bij het 

Vestzaktheater. Vele kinderen waren verkleed en terwijl er druk geknutseld werd aan mooie lampionnen, kregen 

nog een paar kinderen een litteken of drietand op hun gezicht geschminkt. Buiten trad de schemer in en werden 

de vuurkorven aangestoken. Zodra de ranja, marshmallows en poffertjes op waren, begonnen de kinderen aan 

hun trick or treat langs de huizen. Vanwege de grote opkomst waren er twee routes. Vele huizen waren mooi 

in Halloween stijl versierd. De kinderen kwamen dan ook terug met enthousiaste verhalen en snoepjes. Via deze 

weg maken we graag de winnaar van Halloween Son en Breugel bekend: Thorsten Bongers. De prijs geven wij 

binnenkort bij hem af. Foto’s en meer informatie over dit spannende evenement zijn deze week te zien en te 

lezen in de Mooi Son en Breugel Krant.  

  
  

Carnavalsoptocht 2020 
Op zaterdagavond 9 november wordt Prins Carnaval 2020 bekendgemaakt. Tevens zullen we dan het thema van 

Carnaval 2020 weten, wat voor ons de eerste stap is naar wederom een deelname aan de Carnavalsoptocht. 

Voor degene die het leuk vinden om hierbij betrokken te zijn organiseren we op vrijdagochtend 22 november 

om 08.30 uur in de hal van De Harlekijn een eerste bijeenkomst. Dit is puur een kennismaking en inventarisatie 

van wie wat zou willen betekenen in de voorbereidingen aan de optocht. Leuk als jullie erbij zijn! 

Naschoolse activiteit bij bibliotheek Son en Breugel 
Voor kinderen uit groep 6 t/m 8 organiseert de bibliotheek een naschoolse activiteit  “De Podcastbende”. 

 In vier bijeenkomsten leren kinderen hoe ze een podcast kunnen maken. Benodigde spreek-, lees- en 

luistertechnieken worden aangeleerd. Ook de techniek van het opnemen en mixen behoort tot de speels 

opgezette lesstof. 

De Podcastbende 

Wil jij ook praten als een DJ, het nieuws lezen, reclame maken of vertellen over jouw favoriete dier of boek? 

Ontdek de magie van geluid en jouw eigen stem bij De PodcastBende. In vier middagen leer je hoe je met radio, 

je stem en geluid een podcast maakt. Geef je snel op en doe mee met de PodcastBende. 

Voor wie? Kinderen uit groep 6 t/m 8 

Aantal deelnemers: 12 (vol=vol!) 

1 Workshop = 4 donderdagen in november (7,14,21,28) van 15:30 tot 17:00 

Let op! De laatste bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur. 

https://dommeldal.op-shop.nl/197/de-podcastbende/07-11-2019
https://dommeldal.op-shop.nl/197/de-podcastbende/07-11-2019


 

   

 

Luister hier naar onze promotie podcast. Aanmelden kan hier. En doe mee aan de Podcastbende. Zorg dat je op 

tijd aanwezig bent, om 15.30 uur gaan we echt van start. Ouders mogen op 28 november van 16.50 tot 17.30 

uur bij de live opnames van de podcast aanwezig zijn. 

Nieuws vanuit de ouderraad 
De ouderbijdrage 

Op 21 oktober jongstleden zijn de ouderbijdragen geïncasseerd. Aan de ouders van alle leerlingen waarvan de 

ouderraad nog geen machtiging heeft ontvangen, is een brief gestuurd met een machtigingsverzoek per leerling. 

Tevens is in die brief aangegeven dat zelf betalen uiteraard ook mogelijk blijft. Wij verzochten u uiterlijk 31 

oktober de bijdrage over te maken op de bankrekening van de ouderraad. Mocht u de ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald of als u de machtiging(en) nog niet heeft ingevuld en ingeleverd, vragen wij u dit alsnog zo snel 

mogelijk te doen.  

Kascontrole ouderraad 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de jaarlijkse kascontrole. Helaas 

heeft onze penningmeester Johan Schoenmakers hier tot op heden nog geen aanmeldingen voor ontvangen. 

Wilt u zich alsnog aanmelden, dan kan dat per email bij de penningmeester. Het emailadres is: 

penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com U kunt het daarnaast ook op school doorgeven bij Lidwien. 

Bericht vanuit de MR 
In de MR is gesproken over de methode Blink, de gymlessen in De Landing, de ouderbijdrage en Brainport. U 
kunt de goedgekeurde notulen van vorige vergaderingen altijd terugvinden op de website van school: 
https://www.bsdeharlekijn.nl/ouders/medezeggenschapsraad-op-de-harlekijn 

Blink thema Aardse extremen 
In de groepen 5 en 6 weten de kinderen inmiddels alles over aardse extremen, zoals vulkanen en aardbevingen. 

In een experiment hebben ze nagebootst hoe aardkorsten met elkaar botsen en hoe aardbevingen ontstaan. 

Ook hebben ze geleerd over de verschillende weertypen en kennen ze vele verschillende wolken. Omdat wolken 

in de lucht hangen, hangen ze in de gang aan het plafond. Het was weer een leerzaam project! 

  
 

https://youtu.be/ZClXfhXy1dA
https://dommeldal.op-shop.nl/197/de-podcastbende/07-11-2019
mailto:penningmeester.or.deharlekijn@gmail.com
https://www.bsdeharlekijn.nl/ouders/medezeggenschapsraad-op-de-harlekijn


 

   

 

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 12 en 19 november en op donderdag 21 en 28 november. 

Voor december zoeken we nog hulp voor, 12 17 en 19 december. Inschrijven kan op de gebruikelijke manier. 

Een instructie hiervoor vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

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

