December 2019

Agenda
4 december
6 december
9 december
10 december
13 december
19 december
19 december
20 december
21 december t/m 5 januari
6 januari
6 januari
6 januari

Sinterklaas op school
School start om 10.30 uur
Versieren Kerst met hulp van ouders vanaf 19.30 uur
Verhalenverteller
Bijeenkomst carnaval 2020 voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur
Herdertjestocht voor alle leerlingen van 18.00 tot 19.15 uur
Groep 3 t/m 8, schoolschaatsen
Kerstontbijt in de klas om 8.30 uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag
Luizencontrole
Opruimen kerstversiering met hulp van ouders vanaf 19.30 uur
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Schoolschaatsen
De groepen 3 tot en met 8 gaan schaatsen op de schaatsbaan in Son en Breugel op
donderdag 19 december. De tijden zijn als volgt:
Groep 3, 4 en 5 van 10.00-11.00
Groep 6, 7 en 8 van 11.00-12.00
Alle schaatsers moeten voor de veiligheid handschoenen dragen. Kinderen die zelf schaatsen
hebben, vragen we deze mee te nemen. De overige kinderen kunnen schaatsen lenen op de
ijsbaan. U bent van harte welkom om te komen kijken. Het is fijn als u dan de leerkracht even helpt bij het aanen uittrekken van de schaatsen bij de kinderen.

Aangepaste gymtijden in verband met Sint en Kerst
6 december:
• De gymlessen voor groep 3-4 vervallen op vrijdag 6 december.
• De gymlessen van groep 5-6 zijn verzet naar 10.30 - 11.30 uur. Zij kunnen om 10.15 uur op school komen
om samen met de leerkracht naar de Landing te fietsen. Zij kunnen eventueel ook rechtstreeks door
ouders op de fiets naar de Landing gebracht worden. Daar worden ze dan om 10.25 uur verwacht.
Verzoek is om vooraf aan de leerkracht door te geven of uw kind eerst naar school komt of direct naar
de Landing gaat.
• Voor groep 7 en 8 vervalt de reguliere gymles.
Als alternatief wordt op 6 december voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 tussen 8.30 uur en 10.30 uur een
sporttoernooi in de Landing georganiseerd door meneer Wessel en meneer Rob. De kinderen kiezen zelf of ze
meedoen. Aanmelden hiervoor kan bij de leerkracht. Om 10.30 uur fietst meneer Rob met de leerlingen uit
groep 7 en 8 terug naar school. De leerlingen van groep 6 blijven dan in de Landing voor de gymles. Zij fietsen
na gymles met de eigen leerkracht terug naar school.
13 december:
De gymlessen gaan gewoon door op de gebruikelijke tijden.
20 december:
Vrijdagochtend starten de leerlingen met een kerstontbijt in de klas.
De gymtijden worden als volgt aangepast:
• Groep 3 en 4: gymles van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen lopen met de leerkracht naar de Landing.
Daar worden ze om 12.30 uur opgehaald door ouders. Mocht het onverhoopt niet lukken om uw kind
op te halen bij de Landing, dan kunt u dat tijdig doorgeven aan de leerkracht.
• Groep 5 en 6: gymles van 10.30-11.30 uur
• Groep 7 en 8: de gymlessen vervallen deze week.

Het lerarentekort is nu, ook in Son!
Afgelopen week werden we drie dagen geconfronteerd met een lege invalpool. Hoewel de vervangerspool van
SKPO redelijk groot is, was er geen enkele vervanger meer beschikbaar om zieke collega’s te vervangen. Zo ook
op De Harlekijn. We hebben het intern opgelost met behulp van stagiaires en door ambulante collega’s voor de
groep in te zetten. Zo hebben we gezorgd om zo goed mogelijk de lessen door te laten gaan, zonder dat de
kinderen de dupe werden van het lerarentekort. U mag erop vertrouwen dat wij altijd ons uiterste best doen
om de lessen door te laten gaan en zo veel mogelijk gekwalificeerd personeel inzetten. Echter, in de huidige
markt voor leerkrachten, kunnen we dat helaas niet altijd meer garanderen.

Global Exploration – interculturele dag en gastgezinnen gezocht
Vorige maand zijn wij benaderd door Stichting Global Exploration met de
vraag of wij gastschool willen zijn voor 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. Van woensdag 5
februari tot zaterdagochtend 8 februari is de groep leerlingen in Son. Wij ontvangen de leerlingen en hun
docenten op donderdag 6 februari en verzorgen een interculturele dag op school. De Chinese kinderen krijgen
te zien hoe het is om les te krijgen op een Nederlandse school. Zij zullen aan ons laten zien hoe het leven op hun
basisschool er uitziet. 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
het inschrijfformulier inleveren dat vorige week aan alle oudste kinderen per gezin is uitgedeeld. 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? In de tussentijd kunt u alvast
een kijkje nemen op www.global-exploration.nl
We verwachten dat het voor iedereen een onvergetelijke ervaring wordt!

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 Kerst:
Versiering Kerst verwijderen:

maandag 9 december 19.30 uur
maandag 6 januari 19.30 uur

Kerstviering 2019
Terwijl de Sint nog in het land is, zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor een gezellig kerstfeest. We
vieren dit met de kinderen op donderdagavond 19 december met een herdertjestocht. De kinderen gaan met
een zelfgemaakte lampion (deze wordt op school gemaakt) onder begeleiding op weg. De route zal langs het
kerstverhaal gaan. Dit wordt door leerlingen uit groep 8 gespeeld/verteld.
U kunt uw kind deze avond tussen 17.50 en 18.00 uur naar de klas brengen. Om 19.15 uur worden de
schooldeuren weer geopend en kunt u uw kind in de klas ophalen. Wanneer uw kind alleen naar huis mag gaan,
dan kunt u dit per mail doorgeven aan de eigen leerkracht van uw kind.
Op vrijdagochtend starten we de dag met een gezellig Kerstontbijt in de klas. We willen vragen of ieder kind
daarvoor iets mee kan nemen. Er komt op de deur van de klas van uw kind een intekenlijst te hangen vanaf
woensdag 11 december. We willen vragen of uw kind zelf de 3 B’s meeneemt (bord, beker en bestek).

Blink in groep 7 en 8
Stem op mijn partij!
Dit is het thema van groep 7 en 8.
De onderzoekslessen gaan over: plastic soep, opwarmende aarde, vieze rivieren, morele dilemma’s en opkomen
voor je recht.
De kinderen richten een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen een wereldprobleem op te
lossen. Ze kiezen een probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren hun partij, hun probleem en hun
oplossing aan de klas. Dan volgen de verkiezingen.

Schoolfruit
Sinds enkele weken ontvangen we weer schoolfruit vanuit
een subsidie van de EU. Tot nu toe is het aanbod goed
gevarieerd. Er was onder andere meloen, appel, ananas,
kakifruit en komkommer. We krijgen 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 gaon als unne stuiterbal dur dizze carnaval!’
Prins Carnaval 2020 is bekend. Onder leiding van Prins Bas Coensen gaan we vanuit De Harlekijn weer meedoen
met de carnavalsoptocht, die op zondagmiddag 23 februari 2020 plaatsvindt. Om in te spelen op de slogan van
de prins “We Gaon Als Unne Stuiterbal Dur Dizze Carnaval!” gaan we dit jaar weer brainstormsessies in alle
klassen houden. Begin december worden in de klassen brainstormpakketten uitgedeeld zodat iedereen
zijn/haar creatieve ideeën kwijt kan. Op vrijdag 13 december 2019 worden deze opgehaald en worden de ideeën
door de optochtcommissie uitgewerkt tot een concreet ontwerp.
Op vrijdag 22 november is de eerste bijeenkomst geweest ter kennismaking en inventarisatie van wie graag mee
wil helpen bij het realiseren van onze deelname aan de carnavalsoptocht. Alle hulp is welkom, mocht u hierin
ook graag iets willen betekenen, dan komen we vrijdag 13 december weer samen in de hal van De Harlekijn.
Naar aanleiding van de creatieve ideeën uit de klassen zullen we deze ochtend een thema kiezen. We zijn nog
steeds op zoek naar ouders die ons kunnen helpen in de rollen van thema/attributen, kleding, wagen bouwen,
sponsoring en muziek/dansje/geluid. Vanaf januari beginnen de knutselmiddagen op woensdag en vrijdag van
14.00 – 16.00 uur.
Wederom is er een wedstrijd voor de beste slogan, hierover volgt meer informatie begin januari. De eerste
kinderen die mee willen lopen met de carnavalsoptocht hebben zich reeds aangemeld, doen jullie ook mee?!
Geef je op voor vrijdag 17 januari 2019 via ons nieuwe mailadres info@harlefijn.nl, zodat we ook voor jullie een
bijpassende outfit kunnen maken!

Nieuws vanuit Kanjertraining: social media
Vanaf groep 5 besteedt de Kanjertraining aandacht aan het gebruik van social media. Aan bod komt onder
andere: wat is social media, hoe gebruik je social media, wanneer gebruik je social media, wie gebruikt social
media, wat zijn de leuke én gevaarlijke kanten van social media?
Kinderen denken na over wat je allemaal wel en niet doet op social media. Samen worden hier afspraken over
gemaakt. Op deze manier kan iedereen op een fijne manier gebruik maken van social media. De kanjertraining
heeft een poster ontwikkeld die als leidraad gebruikt wordt tijdens deze lessen. De afspraken op de poster
komen ieder jaar weer terug. Misschien kunt u de poster van de Kanjertraining gebruiken om eens samen met
uw kind in gesprek te gaan over social media.

Inzamelactie voor Bag2School
In oktober is de Bag2School actie geweest. Daarmee hebben we als school het mooie bedrag van ruim 240, 00
opgehaald. Dit geld besteden we aan extra rekenmaterialen voor de groepen en aan een boormachine voor
school. Nogmaals dank voor jullie hulp!

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. Voor december zoeken we nog hulp voor donderdag 19 december.
In januari is er nog hulp nodig op dinsdag 7, 14, 21 en 28 januari, donderdag 9, 16, 23 en 30 januari. Inschrijven
kan op de gebruikelijke manier. Een instructie hiervoor vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

CKE lessen drama en muziek
Na de succesvolle dramalessen zijn onlangs de muzieklessen van meneer Xavier gestart. Hij maakt er in iedere
groep een muzikaal feestje van! Hier werd een klassiek muziekstuk door de kinderen van groep 4 gespeeld. Ze
vonden het fantastisch en deden het erg goed! We zijn blij dat we op deze manier een kwaliteitsimpuls kunnen
geven aan deze specifieke vakgebieden.

Nationaal schoolontbijt donderdag 7 november
Aan mooi gedekte tafels mochten alle leerlingen weer genieten van een lekker en gezond ontbijt.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ga naar de website van De Harlekijn: www.bsdeharlekijn.nl.
Klik op de knop “Rooster Overblijfhulp”.
Voer de schoolcode in: 1617deharlekijn.
Registreer u als gebruiker.
Ga naar het inlogscherm en vul gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in
Ga naar “Nieuwe dag toevoegen” om de dagen te kiezen waarop u wilt begeleiden.
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)

