
 

   
 

Agenda 
7 januari:   19.30 uur opruimen kerstversiering met hulp van ouders 

14 januari:  start dramalessen 

14 januari:  opening cultuurthema 

18 januari:  open podium 

22 januari:    19.00 uur MR vergadering met de leerlingen van de leerlingenraad  

14 februari:   studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

 

Een leerzaam en gelukkig 2019 toegewenst! 
Na een ontspannende kerstvakantie zijn we vandaag weer 

begonnen op school. We hopen dat u heeft genoten van 

de feestdagen. We wensen de kinderen en u een 

stralend 2019 toe. In 2019 staan verschillende projecten 

op het programma om onze school op te knappen zodat 

we eigentijds onderwijs kunnen blijven geven. Dit 

schooljaar wordt de keuken vervangen en wordt de 

werkhoek in de hal bij groep 7 en 8 gemoderniseerd. Ook zal de schooltuin aangelegd worden. Om 

de start van het jaar in te luiden hebben we vanochtend samen met de kinderen en een toost 

uitgebracht. Alle kinderen kregen een lekker glaasje kinderchampagne. 

 

Opening cultuurthema 
Op maandag 14 januari start het nieuwe schoolproject dat dit keer gaat over ‘cultuur’. Het beloven 

weer leerzame weken te worden voor de leerlingen. Het precieze thema houden we nog even 

geheim en onthullen we volgende week.  

 

Subsidie schoolplein van de toekomst 
Een aantal maanden geleden hebben we een subsidie aangevraagd 

bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Het gaat om een subsidie voor 

een groen schoolplein en is bedoeld voor projecten die zich richten 

op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige 

en groene schoolpleinen. We zijn blij en trots u te kunnen vertellen 

dat we de subsidie toegekend hebben gekregen. Met de beschikbare middelen wordt in het 

braakliggende gedeelte van het schoolplein een bloemen-, groente- en kruidentuin gerealiseerd 

inclusief regenton. Zo kunnen de kinderen leren over hergebruik van regenwater en hoe gezonde 



 

   
 

voeding groeit en bloeit. Verder worden er heggetjes geplant, waarachter kinderen verstoppertje 

kunnen spelen en worden er enkele schaduwbomen geplaatst. Tot slot wordt het huidige metalen 

duikelrek vervangen door een houten, duurzame variant. In de komende periode zullen we de 

starten met het uitvoeren van het project.  

 

Bericht van de optochtcommissie: idee carnavalsoptocht is geboren 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief is er een optochtcommissie samengesteld. 

Samen hebben we ondertussen al wat creatieve brainstormsessies gehad en is het idee geboren! 

Om in te spelen op de slogan van de prins “Mi dizze prins telt elke seconde!” wordt het thema 

brandweer, politie en ziekenwagen. Met drie bolderkarren in deze stijl gaan we deelnemen aan de 

optocht. Graag vragen we de kinderen om mee te denken over alles wat met deze hulpdiensten te 

maken heeft. In de klassen worden brainstormpakketten uitgedeeld zodat iedereen zijn/ haar 

creatieve ideeën kwijt kan. Op vrijdag 11 januari 2019 worden deze opgehaald en worden de ideeën 

door de optochtcommissie uitgewerkt tot een concreet ontwerp. 

Ook willen we de kinderen vragen mee te denken over een leuke slogan die we kunnen gebruiken 

tijdens de carnavalsoptocht. Dit mag te maken hebben met het thema, De Harlekijn en de slogan van 

de prins. Om de kinderen te stimuleren mee te denken koppelen we een leuke prijs aan de beste 

slogan. De aankomende weken staat er in de hal van de Harlekijn een ideeënpot. Op vrijdag 25 

januari 2019 wordt het beste idee uitgekozen en ontvangt de winnaar een carnavalspakket! Dus 

zeker de moeite waard om mee te denken.  

De eerste kinderen die mee willen lopen met de carnavalsoptocht hebben zich al aangemeld, doen 

jullie ook mee! Geef je op voor vrijdag 25 januari 2019 via de mail veravdbo@hotmail.com zodat we 

ook voor jullie nog een bijpassende outfit kunnen maken. Natuurlijk zoeken we ook nog steeds 

ouders die mee willen helpen de hulpverlenerswagens te bouwen. Mail naar bovengenoemd 

mailadres of sluit bij ons aan op vrijdagochtend 11 of 25 januari 2019. 

 

Allergie of verboden producten 
Bij de voorbereidingen van het kerstdiner bleken niet alle allergiegegevens van leerlingen up to date 

te zijn. Heeft uw zoon of dochter een allergie of zijn er producten die hij of zij niet mag eten? We 

vragen u dan ook vriendelijk maar dringend om de actuele gegevens door te geven aan de 

groepsleerkracht of Yvonne, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 

  

Zonhove biedt boek over nieuwbouw aan 
Begin december hebben cliënten van Zonhove aan De Harlekijn hun droomboek ter gelegenheid van 

de nieuwbouwplannen aangeboden. Onze leerlingenraad heeft het boek officieel in ontvangst 

genomen. Onder het genot van een kop koffie en een glas limonade ontstond al snel een leuk 

gesprek tussen cliënten en leerlingen. Er werd gesproken over Enzo Knol, een wederzijds idool. Ook 
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zijn er plannen ontstaan voor het voordragen van een verhaal door een van de cliënten aan de 

klassen. We zijn blij met deze positieve samenwerking met onze naaste buren! 

 

 
 

Start dramalessen 
Na een succesvolle serie danslessen starten aankomende week de dramalessen. Gedurende zes 

weken komt er een externe professional wekelijks dramalessen geven aan iedere klas. We 

verwachten dat deze net zo succesvol en leerzaam zullen zijn als de danslessen. 

 

Kerstdiner 
Op donderdag 20 december hebben we genoten van het kerstdiner voor alle leerlingen. Dank aan 

alle vaders die geholpen hebben als ober. Tussen de gangen door was er muziek en werd het 

kerstverhaal voorgelezen.  

 

   

 



 

   
 

Meefietsen naar de gymles 

Sinds de gymlessen voor de groepen 5 tot en met 8 in De Landing 

gegeven worden, vragen we ouders om mee te fietsen, zodat we er 

veilig naar toe kunnen. Een leerkracht kan niet alleen met de groep naar 

De Landing fietsen. In geval van pech blijft er namelijk vanuit 

veiligheidsoverwegingen altijd een volwassene bij het pechgeval en 

fietst een ander met de groep door. Zonder hulp van ouders kan de 

gymles dan ook helaas niet doorgaan. De laatste weken bleek het steeds lastiger om meefietsende 

ouders te vinden. De ouders die geregeld meefietsen zijn we zeer dankbaar. We willen ook andere 

ouders vragen om hier indien mogelijk tijd voor te maken. Bij elke groep hangen intekenlijsten, zodat 

u het lang vooruit al kunt inplannen in uw eigen agenda. Alvast veel dank voor uw hulp! 

 

Open Dag 
Ook in 2019 zullen onze deuren weer open staan nieuwe leerlingen, hun ouders en andere 

geïnteresseerden. Dit jaar vindt de Open Dag plaats op zaterdagochtend 13 april. Ook u als ouder 

bent natuurlijk van harte welkom! Op die ochtend laten wij zien waar De Harlekijn voor staat. Naast 

informatie over het reguliere dagprogramma, wordt er verteld over MOM, onderzoekend en 

ontwerpend leren, rekenen op de tablet, Kanjertraining en nog veel meer. Daarnaast gaan we allerlei 

leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Het is fijn als een aantal leerlingen op die dag 

rondleidingen kan geven. Meer informatie volgt.  

 

Toneelgroep Maan 
Dit jaar heeft Toneelgroep Maan weer een mooie voorstelling op het programma staan. Informatie 

hierover kunt u te zijner tijd op het prikbord vinden. Flyers zullen worden uitgedeeld. 

Reinaert de Vos: 

De dieren van het land van koning Nobel zijn het helemaal zat. De koning moet echt ingrijpen. 

Niemand voelt zich meer veilig als Reinaert de Vos in de buurt is. Maar is Reinaert echt een valse 

boef of heeft hij zijn leven gebeterd? Volgens zijn neef Grimbeert eet Reinaert alleen nog maar vega-

burgers en wil hij op pelgrimstocht naar de paus. Iedereen verdient toch een 2e kans? Koning Nobel 

besluit dat Reinaert voor het gerecht moet verschijnen en stuurt Bruun de beer erop uit om Reinaert 

te gaan halen. Maar dan blijkt alles anders te lopen dan iedereen verwacht…. 

Toneelgroep Maan heeft deze klassieker met veel plezier in een moderne jas gestoken. Er valt heel 

wat te lachen om de streken, grappen en grollen van Reinaert, maar spannend wordt het ook. En op 

wie lijken die dieren toch, uit het land van koning Nobel? Als je dat wilt weten en de avonturen van 

Reinaert wilt meebeleven, kom dan naar deze beestachtig leuke voorstelling in het Vestzaktheater. 

 

 



 

   
 

Schoolschaatsen 
Op donderdag 20 december zijn de groepen 3 tot en met 8 naar de schaatsbaan in Son geweest. Het 

was een leuke, sportieve activiteit! 

 

 
 

Overblijfhulp gezocht voor januari en februari 
Voor de maand januari zoeken we ouders om te helpen met overblijven. Wie komt er helpen op 
maandag 14 januari, dinsdag 8, 22 en 29 januari. Voor de maand februari zoeken we nog voor alle 
dagen hulp. Instructie om je aan te melden staat hieronder.  
 

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. 

http://www.bsdeharlekijn.nl/


 

   
 

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) 
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