
 

   
 

 

Agenda 
4 december   Sinterklaasviering – de gymlessen in de Landing gaan niet door 

14 december   Groep 8 bezoekt Stedelijk College 

17 december   Kerstviering inclusief ontbijt op school 

19 december – 3 januari Kerstvakantie 

4 januari 2021   Eerste schooldag in het nieuwe jaar   
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Kerstvakantie 
De tijd vliegt. De kerstvakantie staat alweer voor de deur. We kijken terug op de fijne eerste 

periode van het schooljaar, ondanks alle coronamaatregelen. Voor nu wensen we u allen een fijne 

vakantie toe. Geniet van elkaar en blijf gezond! 

 
 
 



 

   
 

Blink thema ‘Op leven en dood’ in groep 7 en 8 
Sinds de herfstvakantie zijn de leerlingen van groep 7 en 8 bezig 

met het project ‘Op leven en dood’. Kinderen onderzoeken het 

leven en de dood bij planten, dieren en mensen. Ze krijgen een 

breed beeld van de kenmerken van het leven. Ze leren hoe een 

dier zich ontwikkelt vanaf het eerste begin in de baarmoeder of in 

een ei. Ze leren wat er gebeurt met andere planten en dieren in 

een biotoop als er een diersoort uitsterft. Kinderen hebben een 

creatieve opdracht gekoppeld aan het thema. Ze maken in 

groepjes een skelet van hun eigen uitgestorven dier. In een 

tentoonstelling presenteren ze aan elkaar welk dier het was, hoe 

het heette en waardoor het nu is uitgestorven.  

 

 

Kerstontbijt in de klas op donderdag 17 december 
 
Op donderdag 17 december starten we in iedere klas om 8.30 uur met een kerstontbijt.  

    U hoeft geen ontbijt mee te geven, want dat wordt corona-proof verzorgd. De klas is  

      versierd met mooie knutselwerkjes, die de leerlingen vooraf op school gemaakt hebben.  

     Na het ontbijt zijn er verschillende activiteiten zoals dans, gezelschapsspellen en een    

    kerstbingo. Het Kerstverhaal wordt voorgelezen door leerlingen uit groep 8. Wij vragen u    

    om uw kind die dag een bordje, beker en bestek, voorzien van naam, mee te geven voor 

het ontbijt. Wilt u uw kind ook gewoon een lunchpakket meegeven?  

De schooldag eindigt normaal om 14.45 uur.  

Digitale oudergesprekken  

Vanwege corona hebben we de oudergesprekken van november online gehouden. Hoewel onze voorkeur nog 

altijd uitgaat naar oudergesprekken fysiek op school, kunnen we toch zeggen dat de digitale gesprekken goed 

verlopen zijn. Het inschrijven ging voorspoedig en ook het inbellen verliep zonder grote problemen. We zijn er 

natuurlijk benieuwd naar hoe u als ouder de digitale gesprekken ervaren heeft. Mocht u feedback hebben, dan 

horen we dat graag. U kunt deze mailen naar L.storimans@skpo.nl  

Mededelingen vanuit de MR 
·      De MR heeft kennisgemaakt met de nieuwe penningmeester van de ouderraad, Priscilla Verhoek – Geensen    

       en  wenst haar veel succes. 

·      De begroting van de ouderraad is door penningmeester toegelicht. 

·      Directie heeft mededelingen gedaan en de voorlopige schoolbegroting 2021 is besproken. 

·      Ontwikkelingen rondom corona zijn aan bod gekomen 

·      Ontwikkelingen rondom verbouwing en de te verkrijgen vergunning zijn besproken. 

mailto:L.storimans@skpo.nl


 

   
 

Studiedag 25 november 
Op woensdag 25 november hadden we een studiedag. Die dag hebben we een training gekregen over onderwijs 

van begrijpend lezen en begrijpend luisteren. De training heeft weer nieuwe inzichten en kennis opgeleverd die 

we in kunnen zetten om de lessen begrijpend lezen nog beter en leuker te maken.  

Schoolfruit 
Sinds enkele weken ontvangen we weer fruit en groente vanuit het EU schoolfruit project. De kinderen krijgen 

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. De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt 

vanuit het EU schoolfruitprogramma is minimaal 70 gram per portie en daarmee een aanvulling op de 

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). In onderstaand plaatje ziet u wat de ADH voor kinderen is. 

 

 

Coronaproof traktatietips 
Als uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren. We vragen u om een kleine, voorverpakte, gezonde en veilige traktatie. 

We zien geregeld leuke coronaproof ideeën, die we graag met u delen.  

• Fruit in een ‘eigen verpakking’, zoals, een mandarijntje of een banaan of een doosje rozijntjes. Deze 

kunt u natuurlijk extra leuk verpakken. 

• Wilt u liever op iets anders trakteren dan eten? Denk dan aan stickertjes, bellenblaas, stoepkrijt of een 

stuiterbal.  

 



 

   
 

Sint en Piet in groep 1 en 2 
De kinderen uit groep 1 en 2 genieten van het feestelijke thema Sinterklaas. 
 

 

De bouwvergunning is verleend  
Op 9 november is de omgevingsvergunning voor de aanbouw verleend. Dat betekent dat zonder tegenbericht 

op maandag 4 januari de bouwhekken geplaatst worden. Tijdens de bouw is het middelste deel van het 

schoolplein afgesloten. De achterpoort kan tijdelijk alleen gebruikt worden door het bouwverkeer. Kinderen 

kunnen dan niet via de huidige ingang van groep 3 en 4 naar binnen. Om alles veilig en zo rustig mogelijk te laten 

verlopen, worden een aantal aanpassingen gedaan aan de fietsenstalling, looproutes, pauzes en ingangen. Voor 

het einde van het jaar ontvangt u een brief met daarin meer informatie over de aanpassingen. 

 



 

   
 

 
 

 

 

Typecursus de Typetuin gaat weer van start! 
 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op Basisschool De Harlekijn de groepstypecursus van 

de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef uw kind een voorsprong voor 

de rest van zijn/haar leven!  

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 

zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede 

typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met 

een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk 

als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet 

vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een 

professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de 

Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. 

Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen 

ook voor ieder kind anders. 

 

 



 

   
 

Startdatum: vrijdag 12 maart 2021 

Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur 

Leslocatie: Basisschool De Harlekijn, Zandstraat 35, 5691 CD SON 

 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van 

het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info of inschrijven op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 

Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.  

U betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  

Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
mailto:support@typetuin.nl

