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De beste wensen voor 2023! 
De kerstvakantie zit er alweer op. Wat vliegt de tijd. We hopen dat u genoten heeft van een fijne vakantie met 

familie en vrienden.  Team De Harlekijn wenst u een gezond, stralend en leerzaam 2023 toe! 
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Terugblik kerstactiviteiten 
Op woensdag 21 december is in alle klassen hard gewerkt om mooie kerstknutsels te maken. Deze zijn tijdens 

de gezellige en drukbezochte kerstmarkt verkocht voor het goede doel. Dit jaar is er gekozen voor Stichting 

Meedoen Son en Breugel. Stichting MeeDoen is blij verrast met de mooie bijdrage die voor hen is opgehaald. 

Normaals dank voor uw aanwezigheid tijdens de markt en uw donatie. Het geld gaat goed besteed worden aan 

leuke MeeDoen activiteiten. Meer informatie over de stichting vindt u ook op https://meedoensenb.nl/ 

 

  

 
 

Rondom de Antoon van de Venstraat en op het terrein van Zonhove werd in de kerstvakantie kerststallenroute 

georganiseerd. In de voortuinen waren mooie kerststallen te zien. Ook wij mochten meedoen. De kinderen uit 

groep 1/2B hebben onze kerststal gemaakt. Deze was al die tijd te bewonderen in het raam van onze speelzaal. 

 

https://meedoensenb.nl/
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De eerste maakotheek-boxen van het 
schooljaar  
Het nieuwe jaar beginnen we meteen goed. We zetten dit schooljaar 

onze eerste Maakotheekbox in! Het Blinkthema ‘Communicatie is 

alles’, sluit perfect aan op de Maakbox Optische illusies & spiegels. 

Een Maakbox vol met apparatuur, materialen en lesbrieven voor 

Wetenschap & technologie in ons onderwijs.  

De volgende 2 Blinkthema’s worden ook versterkt met passende Maakotheekboxen. Met foto’s zullen wij u op 

de hoogte houden! Vraag straks de kinderen maar eens wat “optisch” betekent en wat “illusies” zijn. De 

antwoorden zullen u verrassen en misschien slaat ook bij u de verwondering toe! 

Open podium  
Op donderdag 15 december zijn we de dag gestart met het open podium. Buiten was het nog donker en binnen 

was het knus en warm. De kerstversiering zorgde voor een extra gezellige sfeer. De presentatie lag in handen 

van Nina en Esey uit groep 8. Zij hebben de groepen aangekondigd en hadden voor iedereen een leuk praatje. 

De ‘artiesten’ van alle groepen hadden hun best weer gedaan. Dansjes werden afgewisseld met liedjes, 

acrobatische kunsten en een origineel alfabet. De kinderen en leerkrachten hebben ervan genoten. 

 

De buitenklas is af! 
In december is in de voortuin van school een buitenklas aangelegd. Vanuit de wens om meer buiten les te 

krijgen, hebben kinderen uit de plusklas het idee van een buitenklas bedacht. Het mooie is dat er zitplekken zijn 

voor kinderen van onze school en daarnaast zijn er plekken waar rolstoelen kunnen staan. Zo kunnen onze buren 

van Zonhove en de Emiliusschool ook gebruik maken van de buitenklas. Voorbijgangers mogen aan de 

picknicktafel zitten en meegenieten van buitenlessen. Ook kunt u natuurlijk als u uw kind ophaalt van school 

hier plaatsnemen. Binnenkort wordt de klas officieel geopend. 
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Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
Op vrijdag 13 januari wordt door drie enthousiaste leerlingen de tweede opruimwedstrijd georganiseerd. 

Komen jullie ook een uurtje meehelpen om het dorp weer zoveel mogelijk zwerfafvalvrij te maken. We 

verzamelen om 15.15 uur op het Raadhuisplein. We verwachten rond 16.00 uur iedereen met volle afvalzakken 

terug. Dan is er wat drinken met iets lekkers. Voor degene die het meeste vuil heeft opgehaald is er weer een 

leuke prijs. 

 

Carnavalsoptocht 2023  
Na twee jaar stilte door COVID-19 kunnen we dit jaar weer aan het Carnavallen! Goede reden dus om ook de 

deelname van De Harlekijn aan de carnavalsoptocht weer leven in te blazen. In december is er een eerste 

bijeenkomst geweest en ondanks dat het kort dag is, zijn er enthousiaste ideeën ontstaan. We hebben er weer 

zin in! 

Di joar gan we vur GOUD!  

Prins Carnaval 2023 is vorig jaar al bekend gemaakt. Onder leiding van Prins Menno gaan we vanuit De Harlekijn 

weer meedoen met de carnavalsoptocht, die op zondagmiddag 19 februari 2023 plaatsvindt. Om in te spelen 

op de slogan van de prins “Di joar gan we vur GOUD!” is het idee van goudzoekers ontstaan. We gaan dit jaar 
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weer brainstormsessies in alle klassen houden. Begin januari worden in de klassen brainstormpakketten 

uitgedeeld zodat iedereen zijn/haar creatieve ideeën kwijt kan. In de week van 16 januari worden deze 

opgehaald en worden de ideeën door de optochtcommissie uitgewerkt tot een concreet plan. 

 

Leukste slogan  

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

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

prins. Om de kinderen te stimuleren mee te denken koppelen we een leuke prijs aan de leukste slogan. De 

aankomende weken staat er in de hal van De Harlekijn een ideeënpot. Op vrijdag 20 januari 2023 wordt het 

beste idee uitgekozen en ontvangt de winnaar een ludiek carnavalspakket! Dus zeker de moeite waard om mee 

te denken. 

 

Knutselmiddagen  

En dan moeten de mooie plannen omgezet worden in acties. Vrijdag 20 januari 2023 van 14.00 – 16.00 uur is 

de eerste knutselmiddag, waarbij creatieve kinderen en ouders van harte welkom zijn om te helpen er een 

geslaagde optocht van te maken. Denk hierbij aan het maken van attributen, gadgets om weg te geven, kleding, 

“wagen” bouwen, sponsoring, muziek/dansje/geluid. Hierna volgen nog drie knutseldagen. Deze zijn op vrijdag 

27 januari, vrijdag 3 februari en vrijdag 10 februari van 14.00 - 16.00 uur. 

 

Opvolgers gezocht  

Er is een draaiboek samengesteld met daarin informatie vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren. Deze ligt 

klaar voor de volgende enthousiaste organisatoren. Dus mocht je zin hebben om volgend jaar de 

carnavalsoptocht vanuit De Harlekijn te organiseren, wees dan zo vrij om dit jaar mee te helpen en alle 

informatie over te nemen.  

 

Aanmelden Carnavalsoptocht  

De eerste kinderen die mee willen lopen met de carnavalsoptocht hebben zich reeds aangemeld, doen jullie ook 

mee?! Geef je op voor woensdag 18 januari 2023 via ons nieuwe mailadres carnavalharlekijn@gmail.com, zodat 

we ook voor jullie een bijpassende outfit kunnen maken! 

Diverse gratis muzikale activiteiten 
Junior kids maken muziek (groep 1, 2)  

In deze workshops gaan kinderen op allerlei manieren muziek beleven. Op een speelse manier wordt kennis 

gemaakt met allerlei vormen van muziek. Zingen, bewegen op muziek en instrumenten ontdekken. Een leuke 

kennismaking met de vele mogelijkheden van de wereld van muziek. 

Wanneer: Vrijdag 27 januari 16:00 – 17:00 uur  

Waar:  Dommelhuis  

Toegang: Gratis, aanmelden via: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306430/juniorkids-maken-

muziek 

Muziekavontuur voor kinderen uit groep 3, 4 

In deze workshop gaan kinderen op avontuur en muziek beleven. Ze gaan zelf aan de slag met geluiden en 

ritmes maken en inbeelden wat deze geluiden zouden kunnen betekenen. 

Wanneer: vrijdag 24 maart 16:00 – 17:00 uur 

Waar:   Dommelhuis 

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306430/juniorkids-maken-muziek
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306430/juniorkids-maken-muziek
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Toegang:  Gratis, aanmelden via: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306432/muziekavontuur 

Streetbeats (groep 5, 6) 

Tijdens deze workshops ga je aan de slag met ritme en beats. Je leert hoe een ritme in elkaar zit en hoe je die 

op verschillende manieren kunt maken. Je gaat aan de slag met bodypercussion, ritmes op onderdelen van het 

drumstel, maar ook op spullen die je allemaal thuis wel in huis hebt 

Wanneer: Vrijdag 3 februari 16:00 – 17:00 uur  

Waar:  Dommelhuis 

Toegang: Gratis, aanmelden via: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306433/streetbeats 

Gratis sportactiviteiten voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 

 

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306433/streetbeats
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Leren typen met de Typetuin  
Waarom blind leren typen?  

In samenwerking met school, bieden wij in het voorjaar onze klassikale cursus van de Typetuin aan. Leren typen 

met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken (blind typen), hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen 

typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter 

concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer een kind onder begeleiding leert typen 

van een type-coach.  

 

Bekijk hier hoe de cursus werkt 

https://www.youtube.com/watch?v=Ycslbi5NJdA&feature=youtu.be 

Bij de Typetuin leert uw kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken haalt 98% van de cursisten een 

typediploma. De type-coach let tijdens de 8 klassikale lessen op de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen 

door. Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving van de Typetuin begeleidt de coach 

uw kind ook op afstand. Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan 

kan uw kind de cursus al afronden. Liever wat langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! 

Wanneer een kind de cursus afrondt, ontvangt hij/zij binnen twee weken het diploma op de deurmat.  

Praktische info  

Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.  

Startdatum: Vrijdag 10 maart 2023  

Lestijd:  12:45 tot 13:45 uur  

Leslocatie: Basisschool De Harlekijn, Zandstraat 35 5691 CD SON  

Nodig:  Thuis een computer/ laptop/ tablet met toetsenbord en een internetverbinding.  

Tijdens de klassikale les wordt er getypt op apparatuur van school en/ of de Typetuin.  

Prijs:  Schrijf in voor 22 januari 2023 en ontvang € 30,- korting. 

Je betaalt dan € 165,- in plaats van € 195,-.  

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

Aanmelden https://www.typetuin.nl/aanmelden 

Meer info  www.typetuin.nl/klassikaal info@typetuin.nl 013-5220579 (werkdagen tussen 9 en 17uur) 

Ontwerpwedstrijd collectebus voor de goede doelenweek 
In het voorjaar wordt in Son en Breugel de eerste goede doelenweek georganiseerd. Een ouder van De Harlekijn 

is daar nauw bij betrokken. In de goede doelenweek komt één collectant namens een groot aantal goede doelen 

langs de deuren. Dit gebeurt dan in plaats van dat er gedurende het hele jaar diverse collectanten per doel 

langskomen.  

Om aandacht te vragen voor de goede doelenweek wordt er in februari een ontwerpwedstrijd gehouden. 

Kinderen mogen de zijkant van de collectebus ontwerpen en het winnende ontwerp komt op de bus!  

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 

onderstaande foto iets van uw kind? Dan kunt u bellen naar school of mailen naar  

Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=Ycslbi5NJdA&feature=youtu.be
mailto:Y.tournoij-bijl@skpo.nl
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