januari 2020

Agenda
8 januari
14 januari
16 januari
30 januari

19.30 uur: voorbereiding carnavalsoptocht
Groep 8 voorstelling Apollo in muziekcentrum. Rond 15.00 terug op school
19.00 uur: MR vergadering met de leerlingenraad
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Een goed en gezond 2020 toegewenst!
We hopen dat u heeft genoten van de feestdagen. We wensen de kinderen en u een stralend 2020 toe. Na een
ontspannen kerstvakantie zijn we vandaag weer begonnen op school. Alle leerlingen zijn vanochtend letterlijk
het nieuwe jaar ingesprongen met een heuse ‘nieuwjaarsduik’ op de grote mat. Dit jaar wordt een spannend
jaar, want als alles goed gaat, wordt dit jaar gestart met de aanbouw van dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

Nieuws vanuit de leerlingenraad
Tijdens het laatste overleg met de leerlingenraad is er gesproken over het apart inzamelen van plastic afval. De
leerlingen kwamen met het mooie voorstel om in ieder lokaal een aparte bak neer te zetten, waarin plastic
verzameld kan worden. Gelukkig is de hoeveelheid plastic afval op school niet zo groot, mede doordat de
leerlingen drinkbekers gebruiken in plaats van pakjes. In ieder lokaal een eigen afvalbak voor plastic is dan ook
teveel. We hebben nu samen besloten om 2 extra afvalbakken aan te schaffen. Een voor in de gang bij de
bovenbouw en een voor in de hal. Hier kunnen de leerlingen hun plastic afval apart inzamelen. Mooi dat
duurzaamheid bij onze leerlingen leeft.
Op 16 januari is de leerlingenraad uitgenodigd door de Medezeggenschapsraad (MR). Zij zullen dan aan de MR
vertellen waar de leerlingenraad mee bezig is en vertellen wat hen bezighoudt.

Schoolthema Grote experimenten
Vanaf de week van 13 januari start het nieuwe schoolthema ‘grote
experimenten’. Het thema staat in het teken van handige en wonderlijke
uitvindingen..
Groep 1 en 2 gaat aan de slag met het boek het Frutselhuis. Zij gaan
allerlei bijzondere en handige uitvindingen doen voor in en om het huis.
De groepen 3 en 4 leren dat mensen slimme uitvinders zijn. Wie bedacht
de balpen of het theezakje? En hoe zit een fietsbel eigenlijk in elkaar?
De leerlingen kruipen vervolgens zelf in de huid van een grote uitvinder.
De kinderen van groep 5 en 6 ontwerpen een eigen uitvinding die een
probleem in huis of op school oplost. Ze vormen zich een breed beeld
van uitvindingen. Ze leren dat een uitvinding een probleem oplost. Ook
leren ze dat er in de prehistorie al uitvindingen werden gedaan zoals de
hunebedden en dat bij sommige uitvindingen de techniek van dieren
wordt afgekeken.
Groep 7 en 8 doen proefjes met eten en stellen zichzelf daarbij een
vraag over een natuurkundig verschijnsel.
Het schoolproject wordt voor de carnavalsvakantie gezamenlijk afgesloten. Meer informatie hierover volgt nog.

Oude fietsbellen en balpennen met veer gezocht

Voor het schoolproject zijn we in groep 3 en 4 op zoek naar oude fietsbellen en balpennen met veertjes. Heeft
u een oude fietsbel of balpen die u niet meer gebruikt, dan mag u deze inleveren bij de leerkrachten van groep
3 en 4. De leerlingen gaan ze uit elkaar om zo te ontdekken hoe de techniek ervan werkt.

CARNA-BAL
In de twee weken voor de Kerstvakantie hebben de klassen flink
gebrainstormd over het thema van de Carnavalsoptocht. De klassen
hebben leuke dingen bedacht zoals verkleden als handballers,
ballenwagen, ballenbak, stuiterballenrace. Heel veel ballen dus. Hier
hebben wij op voortgeborduurd en is zo het thema CARNA-BAL
ontstaan. In grote lijnen is dit het idee: Tijdens de optocht loopt de
groep ouders voorop in chic, zij doen de Weense Wals op de muziek van
Andre Rieu. Dit in de vorm van een gala – BAL. Dan volgt een loader
(bakwagentje) met aanhanger vol geknutselde ballen. De groep met
kinderen sluit af met een stuiter –BAL. Zij springen en stuiteren op de muziek van Snollebollekes (het
tegenovergestelde van galabal).
Nu het thema bekend is kunnen we aan het knutselen en klussen beginnen. Natuurlijk zouden we het leuk
vinden als zoveel mogelijk ouders en kinderen van De Harlekijn hierbij helpen. Er is nog hulp nodig bij het verder
uitwerken van het thema/ attributen, bij het maken van de kleding, bij het bouwen van de wagen, bij het zoeken
naar sponsoring en bij het regelen van het geluid/ muziek/ bedenken van de dansjes. Spreekt een van deze
taken je aan, dan nodigen we je op woensdag 8 januari 2020 om 19.30 uur van harte uit bij Ellen Maijers,
Distelvlinderlaan 53 voor het verdelen van de rollen. Op vrijdagmiddag 10 januari 2020 starten we met het
knutselen van de ballen. Dit in de hal van de Harlekijn van 14.00 – 16.00 uur. Kinderen en ouders zijn welkom,
leuk als jullie erbij zijn! Aanmelden als deelnemers kan ook al, stuur even een mailtje naar info@harlefijn.nl met
jullie namen en leeftijden. Kosten deelname € 5,00 per kind en € 7,50 per volwassene. Voor kinderen tot en met
7 jaar is het verplicht dat er een ouder/ volwassene meedoet.

Kerstontbijt en herdertjestocht
Op donderdagavond 20 december werd een herdertjestocht gelopen door alle leerlingen van groep 1 tot en
met 7. De kinderen uit groep 8 stonden mooi verkleed als koningen, engelen en herders op verschillende plekken
rondom school. Zij vertelden zo door middel van korte toneelstukjes het kerstverhaal. Na afloop was er drinken
en wat lekkers voor iedereen. Vrijdagochtend voor de vakantie genoten de leerlingen van een heerlijk
kerstontbijt. Iedereen had enorm zijn best gedaan en er was veel lekkers en gezelligheid.

Vooraankondiging Open Dag
Ook in 2020 zullen onze deuren weer open staan nieuwe leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden.
Dit jaar vindt de Open Dag plaats op zaterdag 21 maart. 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 chromebooks, 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.

Jaimy start als onderwijsassistente
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jaimy van den Berg, ik ben 23 jaar en kom
uit Eindhoven. Werkzaam bij Korein op de Ruysdaelstraat en Zandstraat.
Velen van jullie zullen mij al wel eens hebben gezien of kennen mij misschien
al van de BSO. Sinds kort ondersteun ik als onderwijsassistente De Harlekijn
op donderdagochtend. Ik vind het tot nu toe erg leuk en hoop nog veel te
mogen leren, maar boven al hoop ik heel veel kinderen te kunnen helpen!
Mochten jullie vragen aan mij willen stellen of nog iets willen weten dan hoor
ik het graag!
Groetjes, Jaimy van den Berg.

Minfulrun
Beste ouders,
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Lisette de Wit, moeder van 3 kinderen, Hugo,
onze jongste, zit in groep 8 op basisschool De Harlekijn. Door eigen ervaringen en
de behoeftes van onze 3 kinderen ben ik mij gaan verdiepen in mindfulness en
ademhaling. Door alle drukte op en na school zit hun hoofd wel eens vol. Het kan
daardoor gebeuren dat er veel mooie en goede dingen aan hun voorbij gaan. Graag
wil ik de kinderen laten ervaren hoe het is om stil te staan in het hier en nu. Ze te
laten kijken en voelen wat ze op dat moment ervaren. Ik ben inmiddels
gecertificeerd instructeur en mag nu trainingen/cursussen geven. Door een leuke
4-weekse Mindfulrun 4 Kids cursus neem ik de kinderen mee d.m.v opdrachten en
spelletjes om ze zo in aanraking te laten komen met mindfulness en ademhaling. De tips en tools die ik ze geef,
kunnen ze zelf altijd weer gebruiken in het dagelijks leven. Bent u benieuwd wat het allemaal inhoudt dan kunt
u een kijkje nemen op mijn website www.remindset.nl. Ook doe ik mee aan de Sjors Sportief actie. Een
kennismaking met Mindfulrun 4 Kids is dan mogelijk. Daarnaast start ik vanaf woensdag 18 maart met
Mindfulrun 4 Kids cursus op basisschool de Harlekijn (na schooltijd). Wilt u meer weten, neem dan contact met
me op. 06-39549636 Groetjes Lisette

Global Exploration – interculturele dag en gastgezinnen gezocht
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor gastouders voor de Chinese
leerlingen die van 5 tot 8 februari in Son zijn. Inmiddels hebben we al een aantal
aanmeldingen binnen gekregen. We zoeken nog enkele gastgezinnen. Inmiddels
zijn we druk bezig met het programma van de interculturele dag.
interculturele dag.

Kanjer; hoe zat het ook al weer?
Wat kun je doen als je op het schoolplein, of ergens anders, wordt gepest door kinderen? De
onderstaande
hetook
nog eens
uit.
Kanjer,
hoestrip
zatlegt
het
alweer?
Wat kun je doen als iemand op het schoolplein of ergens anders vervelend tegen je doet? De onderstaande strip
Geef duidelijk aan wat je vervelend vindt, welk gedrag moet stoppen. Stopt het vervelende gedrag
legt het nog eens uit. Geef duidelijk aan wat je vervelend vindt, welk gedrag moet stoppen. Stopt het vervelende
niet, loop weg en ga naar je maatje. Gaat het vervelende gedrag ook dan door, ga samen met je
gedrag niet, loop weg en ga naar je maatje. Gaat het vervelende gedrag ook dan door, ga samen me je maatje
maatje naar de meester of juf.
naar de meester of juf.
Handel je
jezo,
zo,dan
danben
benjejeeen
eenechte
echte
kanjer!
Handel
kanjer!

Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020
Ook dit schooljaar rekenen we weer op uw hup om de leerlingen veilig en fijn te laten overblijven. We zoeken
nog overblijfhulp van 12.00 uur tot 12.45 uur. In januari is er nog hulp nodig op dinsdag 14, 21 en 28 januari en
op donderdag 9,23 en 30 januari. Inschrijven kan op de gebruikelijk manier. Een instructie hiervoor vindt u
onderaan deze nieuwsbrief.

Voorstelling toneelgroep Maan
Toneelgroep Maan brengt Pippi weer tot leven op het toneel in het Vestzaktheater. Met wederom prachtige
livemuziek, decors en kostuums wordt ook deze voorstelling weer een feest (van herkenning) voor jong en
oud.

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)

