
 

   
 

Agenda 
 4 december:   Sinterklaas bezoekt school 

 6 december:   School start om 10.30 uur 

10 december:   Kerst versieren door ouders en feestcommissie v.a. 19.30 uur 

11 december:   MR vergadering 

20 december:   Kerstdiner voor alle leerlingen van 18 uur tot 19.30 uur 

20 december:   Schoolschaatsen 

22 dec t/m 6 jan 2019: Kerstvakantie 

7 jan 2019:   Opruimen kerstversiering door ouders v.a. 19.30 uur 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdagochtend 7 november was het Nationaal Schoolontbijt. Alle leerlingen hebben 

genoten van een gezond ontbijt. Er was brood en yoghurt, maar ook fruit en kaas. Het was een 

gezellige start van de dag in alle groepen. 

 

 
 

Kanjernieuws 
Het schooljaar is al een eind op weg. In alle klassen zijn de 

Kanjerweken inmiddels afgesloten. Fijn om te zien dat er zo veel 

ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn komen kijken naar wat de 

kinderen allemaal gedaan hebben. 

Nummer 4, december 2018 
Schooljaar 2018-2019 



 

   
 

Natuurlijk gaan de Kanjerlessen ook de rest van het schooljaar gewoon door. In de vorige info 

hebben we u uitgenodigd voor onze “Kanjer, kom je meedoen” lessen. In een aantal klassen zijn 

ouders al mee komen doen tijdens een Kanjerles. De reacties waren erg enthousiast! Dus schroom 

niet en schrijf u snel in! Op de deur of op het prikbord naast de deur van de klas van uw kind vindt 

u de intekenlijst. 

 

Ouderhulp gezocht voor de kerstversiering in de hal 
Op maandag 10 december gaat de feestcommissie met behulp van ouders de hal in kerstsfeer 

brengen. Op 7 januari 2019 wordt deze versiering weer samen opgeruimd. Hiervoor zijn we nog 

op zoek naar ouders die willen helpen. Opgeven kan via de inschrijflijsten op de deuren van de 

klaslokalen. Melden jullie je aan? 

 

Carnavalsoptocht 
Al jaren zien wij in de Carnavalsoptocht leuke creaties vanuit allerlei scholen in Son en Breugel 

voorbij komen. Voor aankomend jaar willen wij daarom het idee oppakken om vanuit De Harlekijn 

ook mee te doen aan de Carnavalsoptocht. De datum is zondag 3 maart 2019 rond 13.00 uur. Het 

is natuurlijk het leukst als we met een flinke groep van ouders en kinderen aan de start 

verschijnen. Daarom via dit bericht jullie hulp en deelname gevraagd. Dit is in allerlei vormen 

mogelijk van knutselen tot meelopen, tot begeleiden tot sponsoren tot ideeën spuien, e.d. 

Heb je interesse laat ons dit weten via de mail. Vrijdag 7 december 2018 willen we vanaf 08.30 uur 

brainstormen in de hal van De Harlekijn. Wees welkom om hier bij te zijn, we horen jullie ideeën 

graag. Het zou leuk zijn als we deze ideeën samen om kunnen vormen tot een concreet plan. 

Het thema van dit jaar is “Mi dizze prins telt elke seconde!” 

 
We kunnen meedoen als loopgroep, dat wil zeggen; een groep mensen met attributen zoals 

skelters, kruiwagens, bolderkarren e.d. Dit alles leuk aangekleed in bij elkaar passende stijl. Er zijn 

ook prijzen mee te winnen, een geldbedrag dat we dan weer voor een volgend jaar zouden 

kunnen inzetten. 



 

   
 

Wij hopen op jullie enthousiasme, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

Tot ziens op vrijdag 7 december om 08.30 uur in de hal van De Harlekijn. 

Groetjes, 

Team Carnavalsoptocht 2019 

Monique  van Gerven (moeder Emy gr. 8, Luc gr. 6 en Bas gr. 3) en Vera van den Boogaard 

(moeder Finn gr 2. en Sem gr. 1) 

Spreek ons aan en/of mail ons op veravdbo@hotmail.com 

 

Cultuurmarkt groep 8 
Vorige week sloot groep 8 het thema 'Dat is mooi werk' af. De leerlingen hebben een eigen 

onderneming gestart en op een markt met veel enthousiasme en inzet hun producten verkocht 

aan ouders en leerlingen. Inmiddels weten de kinderen dat het belangrijk is om goed na te denken 

over wat je inkoopt, hoeveel je inkoopt en hoeveel geld iets kost.  

 

 
 

Nieuws vanuit de MR 
 Er is momenteel overleg met de gemeente over de gym-mogelijkheden voor groep 3 en 4 

en de MR volgt dit samen met de directie.  

 Dit jaar zal er een tevredenheidsonderzoek worden gehouden onder kinderen, ouders en 

team van De Harlekijn waarbij de MR een actieve rol zal spelen. 

 Onderzoekend en ontwerpend leren staat op de agenda van De Harlekijn. De MR denkt 

mee over hoe de 21ste eeuwse vaardigheden en het concept  Brainportschool daarbinnen 

verder vorm kunnen krijgen 
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Klokhuis uitzending op dinsdag 18 december 
In het voorjaar zijn er opnames gemaakt op onze school voor een aflevering van Het Klokhuis. Het 

onderwerp is bijziendheid en de risico’s daarop door intensief gebruik van tablet en telefoon. De 

uitzenddatum is eindelijk bekend: dinsdag 18 december. Veel kijkplezier! 

 

 
 

 

Selecteren methode Onderzoekend en Ontwerpend leren 
Al jaren is onderzoekend en ontwerpend leren (O&O) een belangrijk onderwerp op De Harlekijn. 

Kinderen doen vanuit O&O niet alleen inhoudelijke kennis op over geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuur of techniek. Ze leren juist ook om procesmatig te werken, creatief te denken, samen te 

werken, eigen leervragen te bedenken, te evalueren en tot slot te presenteren. Dit zijn 

vaardigheden die in onze samenleving zo belangrijk zijn. Ze worden ook wel de 21ste eeuwse 

vaardigheden genoemd.  

Tot nu toe selecteren we voorafgaand aan ieder thema of project een aantal doelen, die aan bod 

komen in dat thema. De zogeheten kerndoelen staan hierbij centraal. Deze zijn vanuit het 

ministerie van onderwijs opgesteld en geven richting aan ons onderwijsaanbod. Eind vorig jaar 

hebben we het onderzoekend en ontwerpend leren geëvalueerd. Naar aanleiding van deze 

evaluatie hebben we besloten om op zoek te gaan naar een methode die ons weer een stap 

verder helpt. We willen ons enerzijds nog meer richten op de ontwikkeling van bovengenoemde 

vaardigheden en anderzijds een gedegen inhoudelijk aanbod hebben. 

Vanaf het begin van dit schooljaar zijn we hiervoor enkele ondersteunende methodes aan het 

uitproberen. Zo heeft u misschien van de kinderen uit groep 5 en groep 8 over Faqta gehoord. In 

groep 3 en 6 wordt geëxperimenteerd met Blink en binnenkort gaan we mogelijk aan de slag met 

Da Vinci en IPC. In de loop van het schooljaar gaan we een keuze maken. We houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 



 

   
 

Sint is op De Harlekijn 

De kinderen genieten ook dit jaar weer van het Sinterklaasfeest. Er wordt volop gebouwd, 

geschilderd, gerijmd en gespeeld rondom dit leuke thema! 

 

 

 
 

 

Overblijfhulp gevraagd voor schooljaar 2018-2019 
Voor de maand december en januari zoeken we ouders om te helpen met overblijven. Wie komt 

er helpen op maandag 17 december en 14 en 21 januari, dinsdag 8, 22 en 29 januari, donderdag 

10, 17, 24 en 31 januari. Instructie om je aan te melden staat onderaan de nieuwsbrief. 

 

Schoolfruit Drogenbroek! 
Sinds enkele weken krijgen we weer drie keer per week schoolfruit. Dit jaar is er 

een nieuwe leverancier. Deze levert iedere dinsdag het fruit. De fruitdagen zijn 

daardoor op woensdag, donderdag en vrijdag. Zie ook de website: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm  

Als u bij onze leverancier Drogenbroek’s fruit b.v. kijkt, kunt u zien welke soort 

groente of fruit die week wordt geleverd. Ook staan er de porties genoteerd. Soms 

is het zo dat het slechts een kleine portie is. U kunt dan altijd zelf nog een stuk fruit of groente 

meegeven aan uw kind.  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


 

   
 

Bericht verkeerswerkgroep: 8 op de 10 kinderen onveilig in auto 

Onveilige situaties door te losse gordeltjes en verkeerde installatie autostoel  

Acht op de tien kinderen zitten niet veilig in de auto. De helft van de autostoelen is niet goed 

geïnstalleerd. Ook het vastzetten van kinderen in de autostoel gaat vaak mis. 6 op de 10 kinderen 

zitten te los in de autostoel doordat ouders de gordeltjes van het harnasje niet goed aantrekken. 

Dit blijkt uit recent onderzoek van de Taskforce Kinderveiligheid, uitgevoerd door VeiligheidNL, 

onder kinderen van 0 tot en met 8 jaar. https://www.veiligheid.nl/organisatie/actueel/nieuws/8-

op-de-10-kinderen-onveilig-in-de-auto 

 
Checkt u bij de volgende rit ook even of alles goed is ingesteld en vastgemaakt? 

 

Schoolschaatsen 
Op donderdag 20 december gaan we weer schoolschaatsen. U bent van harte 

welkom om te komen kijken bij de ijsbaan. Het is fijn als u dan de leerkracht 

even helpt bij het aan- en uittrekken van de schaatsen bij de kinderen. Het 

rooster volgt later. 

 

 

 

 

 



 

   
 

Update uitbreidingsplannen 
In november is de gemeentelijke begroting goedgekeurd. De gemeente heeft hierdoor in principe 

financiële ruimte in haar begroting opgenomen voor uitbreiding van De Harlekijn met twee 

lokalen voor dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Een volgende stap is dat De 

Harlekijn een officiële aanvraag voor budget indient bij de gemeente. Pas daarna hebben wij 

groen licht en weten we zeker dat we de bouw kunnen voorbereiden (architect kiezen, 

vergunningentraject, aanbesteden van de bouw) 

 

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/
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