
 

   
 

Agenda 
2 december                                  Sinterklaasviering school 

    (geen gym in de Landing, maar Pietengym voor de groepen 1 t/m 5 op school) 

6 december    Studiedag -alle kinderen zijn vrij 

15 december   Open podium 

22 december   Kerstviering – kerstmarkt van 18.00 uur – 19.30 uur 

26 december – 6 januari 2023 Kerstvakantie 

9 januari   Luizencontrole 

13 januari   Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
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Groep 3 bezoekt het Pietenhuis  

  
Ook dit jaar mochten de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan het Pietenhuis in Helmond. In alle 

ruimtes mochten ze een kijkje nemen: op de Pietenzolder, op de Pietenschool, in de pakjeskamer, in de 

postkamer en in de werkkamer van Sinterklaas. De kinderen hebben genoten.  

Pietengym groep 1-5 
Vrijdag 2 december is er geen gymles in de Landing. Voor de groepen 1 tot en met 5 is er Pietengym op 

school. Onze gymdocent Wessel komt naar school. Kinderen mogen verkleed als Piet of Sint naar school 

komen. 

Nationale Boomplantdag voor groep 6 
Donderdag 17 november was het Nationale Boomplantdag. Met de klas gingen we naar een locatie in de buurt 

van het rolstoelpad. Daar mochten we nieuwe bomen planten. Met een schop en veel energie hebben de 

kinderen hard hun best gedaan om zoveel mogelijk bomen te planten. Vanuit de gemeente Son en Breugel en 

het IVN waren er ook mensen aanwezig die ons tips gaven en hielpen. Na al dat harde werk mag het resultaat 

er zeker wezen!  

 
 

Klassenboek 
Op donderdag 1 december ontvangen alle ouders een email met hierin de gegevens die nodig zijn om 

in te loggen in Klassenboek via de schoolapp. De activatiemail is maximaal 72 uur (3 dagen) geldig. De 

leerkrachten kunnen via Klassenboek foto’s en berichten met u delen. Zo kunt u meegenieten van de 

leuke en leerzame momenten in de klas. Tijdens de oudergesprekken heeft u een nieuw formulier 

‘toestemming gebruik persoonsgegevens’ ingevuld. Hierop heeft u kunnen aangeven of foto’s, waarop 
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uw kind herkenbaar in beeld is, geplaatst mogen worden in Klassenboek. Klassenboek is alleen 

toegankelijk met een persoonlijke inlogcode voor ouders van de groep van uw kind. 

 

Inzamelingsactie Bag2school  
Volle zware zakken werden op 15 november door onze leerlingen in de bus gedragen, de 

bijdrage was groot. Bag2school heeft deze keer dan ook 640 kilo opgeleverd! Het opgehaalde 

bedrag (het exacte bedrag is nog niet bekend, maar is ongeveer €200) willen we dit jaar 

doneren aan “Stichting meedoen’. Ook met Kerst zullen we ons inzetten voor dit goede doel. 

Hoe we dat doen, hoort u binnenkort.  

Omdat de organisatie Bag2School gaat stoppen, hebben we nog 1 keer de mogelijkheid om 

voor hen kleding in te zamelen. We zullen de datum van ophalen ruim op tijd doorgeven, zodat er nog flink 

gespaard kan worden voor een laatste keer Bag2school! 

Wereld met Lef: de Buitenklas 
We zijn blij! De plusklaskinderen van de inzending Wereld met Lef zomer 2022, hebben GROEN licht gekregen. 

“We” gaan beginnen! Dat betekent dat Dirk-Jan, onze tuinman van Le Jardin, op 12 december zal starten met 

de kinderen, die de eerste spade in de grond gaan zetten. Naar verwachting zal na de kerstvakantie de gehele 

voortuin “verbouwd” zijn tot een groene, duurzame en voor iedereen toegankelijke buitenklas, waar we fijn 

kunnen werken! Eindelijk, want dat willen we graag, buiten leren. Nieuwsgierig? Kom dan kijken naar het 

infobord bij de hoofdingang, daar kunt u zien hoe het eruit gaat zien. 

Controle fietsverlichting  

  
Op woensdag 23 november heeft de controle op de fietsverlichting plaatsgevonden. Dit is geïnitieerd door de 

verkeerscommissie van school. Het doel van de verkeerscommissie is om kinderen zo veilig mogelijk naar school 

te laten gaan en te leren over verkeersveiligheid. Twee wijkagenten en twee boa’s zijn naar school gekomen om 
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de fietsen te controleren op goed werkende fietsverlichting. Daarnaast werden de fietsen ook gecontroleerd op 

overige gebreken, zoals loszittende handvatten en goede remmen. 

De controle is uitgevoerd bij alle leerlingen in de bovenbouw. De kinderen uit de onderbouw konden vrijwillig 

hun fiets laten controleren. Over het algemeen waren de fietsen goed en veilig. Sommige kinderen hebben het 

advies gekregen om een batterijtje van de verlichting te vervangen of om kleine gebreken aan de fiets te laten 

repareren. De verkeerscommissie is blij te zien dat de kinderen veilig met hun fiets kunnen deelnemen aan het 

verkeer. 

Middeleeuwse magie in groepen 1 en 2 
We hebben bezoek gehad van een magiër met zijn draak Dirk. Dingen die nu bekend en normaal zijn, waren dat 

vroeger niet. Over zwaartekracht was bijvoorbeeld nog niets bekend. De werking van een tol was destijds dan 

ook ‘magisch’.  Ook een spiegel en de werking van vuurstenen werden vroeger als echte magie gezien. De 

kinderen hebben vol bewondering genoten van de magiër.  

    
 

Nieuws van de MR 
Op maandag 14 november was er een MR vergadering. Ellen Isendoorn, de moeder van Noémi  (groep 5) en 

Luca (groep 1-2 B) was voor de eerste keer aanwezig. We hebben gesproken over de begroting van De Harlekijn. 

Lidwien heeft de cijfers uitgelegd en waar nodig toegelicht. De MR heeft een positief advies gegeven. Het nieuwe 

traktatiebeleid (2023-2024) is ter sprake gekomen, de oudergeleding gaf aan dat ze veel positieve geluiden 

hebben gehoord. De introductie van de app “Klassenboek” is uitgelegd.   

 

Afsluiting thema groep 7 & 8 
Op vrijdag 18 november hebben de kinderen van groep 7 & 8 hun thema “familie” afgesloten met de presentatie 

van hun lapbook aan familie. Veel vaders, moeders, opa`s en oma`s zijn naar school gekomen. Onderwerp die 

aan bod kwamen, waren o.a. Anne Frank, het Engelse koningshuis en de familie Heineken.  
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Nieuw buitenspeelmateriaal 
Sinds kort kunnen de kinderen tijdens de pauze genieten van een tweede pingpongtafel. Deze is rond. Zo kunnen 

ze er goed omheen rennen, een spel dat ze vaak spelen. Daarnaast kunnen de kinderen tegenwoordig gebruik 

maken van Picoo. Met Picoo kunnen kinderen interactief buiten spelen. Ieder heeft een eigen controller. Deze 

controllers staan onderling met elkaar in verbinding en hebben lichten, geluid en kunnen trillen. Al rondrennend 

kunnen ze samen verschillende spellen doen.  

  

Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
Op vrijdag 4 november was de eerste opruimwedstrijd. Kinderen van meerdere scholen deden mee. Ook de 

leerlingen van de Emiliusschool hebben hard meegewerkt om ons dorp een beetje schoner te maken. Het 

groepje kinderen dat het meeste straatvuil had opgehaald, won een prijs. Maar zoals de wethouder zei: ‘eigenlijk 

is ons hele dorp winnaar van deze wedstrijd’. Op maandag 13 januari (een week later dan eerder aangegeven) 

is de tweede wedstrijd. We hopen weer op een grote groep deelnemers. 
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Groep 4: thema-afsluiting Ik en mijn familie 
Bij het thema van Blink hadden we het in groep 4 over onszelf en onze familie: Waar komen we vandaan? Hoe 

waren onze opa’s en oma’s toen ze jong waren? Waar hielden zij van? 

We konden veel dingen opzoeken, maar het was ook wel interessant om het hen zelf te vragen. We besloten ze 

uit te nodigen voor een gezellige spelletjesmiddag. De opa’s en oma’s mochten zelf spelletjes, die zij als kind 

veel speelden, meenemen. We vonden het fijn dat de grootouders wilden komen, maar hadden niet verwacht 

dat er wel 16 zich zouden aanmelden! En allemaal hadden ze interessante spellen meegenomen: ganzenbord, 

kaarten, sjoelen en zelfs spijkerpoepen. In groepjes gingen we de spelletjes spelen en we kwamen erachter dat 

we er eigenlijk al veel kenden. Met zoveel opa’s en oma’s besloten we om extra vragen te bedenken met de 

hele klas. Die vragen gingen over van alles. We zijn veel te weten gekomen, zoals dat onze grootouders vroeger 

niet in groepjes les kregen, maar in rijtjes. En terwijl wij met 21 kinderen in de klas zitten, zaten sommige opa’s 

en oma’s wel met 30 tot 40 kinderen in een klas! Het was een succes en we bedanken alle opa’s en oma’s dan 

ook voor deze fantastische middag! 

  

Gevonden voorwerpen 
Er blijven regelmatig spullen liggen op school. Het is daarom fijn als u bv. bekers, broodtrommels en gymkleding 

voorziet van de naam van uw kind. Dan kunnen de verloren spullen meteen teruggegeven worden. Ziet u op 

deze foto iets van uw kind? Dan kunt u bellen naar school of mailen naar Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl 
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