
 

   
 

 

Agenda 
12 maart  Start typeles van de Typetuin 

29 maart – 1 april Oudergesprekken 

31 maart  Theoretisch verkeersexamen 

5 april   Tweede Paasdag – alle leerlingen zijn vrij 
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Oudergesprekken 
Zoals u heeft kunnen lezen in de rapportbrief zijn de oudergesprekken verzet naar de week van 29 maart. Op 

donderdag 11 maart ontvangt u een mail. In de mail vindt u een link naar de inschrijfpagina voor de 

oudergesprekken. U kunt er ook voor kiezen om via het nieuwe inschrijfportaal op onze schoolapp in te 

schrijven. Met de inloggegevens kunt u voor al uw kinderen inschrijven. U kunt zelf een tijdstip kiezen dat u het 

beste schikt. Oudergesprekken vinden online plaats. De inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen 

start op vrijdag 12 maart om 8.00 uur. Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op zaterdag 13 maart om 

10.00 uur. Zo bieden we aan ouders met drie of meer kinderen op De Harlekijn de mogelijkheid om gesprekken 

zo veel mogelijk na elkaar in te plannen. De inschrijving sluit op donderdag 18 maart om 12.00 uur. Heeft u voor 

die tijd niet zelf ingeschreven, dan plannen wij voor u een gespreksmoment.  



 

   
 

Rapportmappen groep 3 t/m groep 8 
Wilt u de rapportmappen voor vrijdag 12 maart mee terug naar school geven? De komende weken worden de 

Cito M-toetsen afgenomen. Tijdens de oudergesprekken delen we de resultaten met u.  

De leerlingen hebben van midden december tot 8 februari onderwijs op afstand gehad. Dit was een behoorlijk 

lange periode waarin de kinderen hard gewerkt en veel geleerd hebben. Omdat we ook het onderwijs in die tijd 

belangrijk vinden, maken de leerlingen van de groepen 3-8 een evaluatie over de thuiswerkperiode. Ook deze 

zullen we toevoegen aan het rapport.  

Groep 8: champagne om de adviezen te vieren 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 hun advies voor de middelbare school gekregen. Dit jaar konden 

we de leerlingen en hun ouders niet op school ontvangen. De gesprekken vonden digitaal plaats. Vooraf heeft 

meneer Frans namens school naar alle leerlingen van groep 8 een fles kinderchampagne gebracht, zodat er 

online getoost kon worden op het advies. Zo kregen de gesprekken een extra feestelijk tintje! 

 

Coronakapsels in groep 5 
Met ecoline hebben de kinderen uit groep 5 coronakapsels geblazen. Zie hier het creatieve resultaat. 
 

 



 

   
 

Aanbouw 
De aanbouw van de dagopvang verloopt voorspoedig. Inmiddels staan de binnenmuren en wordt er al 

gemetseld. Via de kijkgaten in de bouwhekken kunnen de kinderen het bouwproces volgen.  

 

   

Subsidie ventilatiesysteem 
Niet alleen de aanbouw voor kinderdagopvang wordt gerealiseerd, maar ook wordt het bestaande gebouw 

gerenoveerd. Vorig jaar kregen we al nieuwe vloeren en werd de verlichting vernieuwd. Dit jaar wordt het 

ventilatiesysteem vervangen en daardoor wordt het binnenklimaat binnen de bestaande school verbeterd. In 

de zomer kon het erg warm worden in het gebouw. We verwachten dat door het nieuwe systeem de 

temperatuur in de lokalen aangenaam blijft. Dat draagt bij aan de veiligheid van onze leerlingen. Daarnaast 

draagt een fijn binnenklimaat bij aan betere concentratie en dus beter leren en werken. 

 

SKPO heeft adequaat gereageerd op subsidiemogelijkheden voor een ventilatiesysteem. Op verzoek van school 

heeft de gemeente Son en Breugel in januari 2021 de subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid. Deze subsidie 

is inmiddels toegekend. Ons schoolbestuur SKPO ontvangt daarom het mooie bedrag van € 105.000,- voor deze 

verbeteringen. Met deze subsidie kan het ventilatiesysteem worden opgewaardeerd, wat een positieve bijdrage 

levert aan het binnenklimaat voor leerlingen en personeel. Het is fijn dat de aanpassing gelijktijdig met de 

uitbreiding van de kinderopvang kan worden opgepakt.  

Oudervragenlijst – laatste reminder 
Inmiddels hebben al behoorlijk veel ouders de vragenlijst over school ingevuld. Veel dank hiervoor. Omdat we 

graag van zoveel mogelijk ouders feedback willen, vragen we degenen die de lijst nog niet hebben ingevuld dit 

alsnog te doen. U heeft hier eerder een mail over ontvangen. In deze mail vindt u de link naar de vragenlijst! 

Zodra alle informatie is verwerkt, delen we met u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.  

Schoolfruit 
Tijdens de schoolsluiting is er geen schoolfruit geleverd. De leveringen zijn inmiddels hervat. Iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag krijgen alle leerlingen groente en fruit vanuit het EU schoolfruitproject. Omdat we een 

aantal weken geen fruit hebben ontvangen, is het project verlengd. Dat betekent dat we tot 4 juni schoolfruit 

ontvangen. 

 



 

   
 

Beslisboom thuisblijven of naar school 
Sinds enkele weken is er een nieuwe beslisboom beschikbaar. Deze vindt u in onderstaande link. Belangrijkste 

verschil met voorheen is dat verkouden kinderen niet naar school mogen komen. Dit omdat de Britse variant 

van het coronavirus bij kinderen besmettelijker lijkt te zijn dan het oorspronkelijk virus. Door verkouden 

kinderen thuis te houden, beperken we het risico op verspreiding en daarmee het risico dat een hele klas in 

quarantaine moet bij een positief geteste leerling. We zijn blij te merken dat ouders op verantwoordelijke wijze 

omgaan met deze regel. Verkouden kinderen worden thuis gehouden en getest op corona. Het is overigens 

altijd aan u als ouder om te besluiten of u uw kind laat testen. Als uw kind weer helemaal beter is of als uw kind 

negatief is getest, is uw kind weer van harte welkom op school. Op deze afbeelding staat de beslisboom. Het 

volledige document met aanvullende informatie kunt u openen via onderstaande link.  

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM_120221.pdf 
  

 
 

  
 

file:///C:/Users/401513/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/45e5ed9b-207d-4a03-a4be-fe9eab77a40a/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_120221.pdf


 

   
 

Promotiefilm De Harlekijn 
Ook dit jaar kan de open dag in maart helaas niet doorgaan. Mocht het later in het jaar wel mogelijk zijn, dan 

wordt deze alsnog georganiseerd. Om toch te laten zien wie we zijn en waarvoor we staan wordt er een 

promotiefilmpje gemaakt. Over een aantal weken worden hiervoor opnames gemaakt in en om school. We 

houden rekening met uw toestemmingsvoorkeuren of uw kind wel of niet in beeld mag. Wilt u uw voorkeuren 

alsnog aanpassen, dan kunt u dat doorgeven bij Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl. 

Eva Ermes uit groep 7 is de voorleeskampioen van Son 
De voorleeskampioenschappen van Son waren dit jaar online. Op 1 februari 

heeft Eva haar filmpje opgestuurd naar de jury. De organisatie heeft hier een 

leuk filmpje van gemaakt en samen met drie kinderen van andere scholen 

streed Eva om de titel “voorleeskampioen van Son”. Samen met de kinderen 

van de klas heeft Eva het filmpje bekeken. Toen Eva won, klonk er een 

applaus dat door de hele school te horen was. Gefeliciteerd Eva!!! Eva neemt 

op zaterdag 27 maart deel aan de halve finale van de provinciale 

kampioenschappen. Zie ook het artikel in MooiSonenBreugel: 

Eva Ermes nieuwe voorleeskampioen Son en Breugel (mooisonenbreugel.nl) 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Wie herkent iets van zichzelf op deze foto? U kunt dan 
een mail sturen naar y.tournoij-bijl@skpo.nl 
 

 

 
 

 
  

 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/28569/eva-ermes-nieuwe-voorleeskampioen-son-en-breugel


 

   
 

Nieuw meubilair in de hal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisteren zijn nieuwe tafels, stoelen, banken en kasten geleverd voor in de centrale ruimtes. De kinderen 
waren vanochtend bij het zien van het nieuwe meubilair erg enthousiast! 

Onderzoek naar angst bij kinderen 
Veel kinderen hebben last van angst, zonder dat anderen dat 

weten. Dr. Ellin Simon en prof. dr. Peter Muris ontwikkelden een 

vragenlijst die angst meet. Het onderzoek gaat over de vraag of 

deze vragenlijst angst goed meet, zodat angstproblemen op tijd 

opgemerkt en behandeld kunnen worden. Dit onderzoek wordt 

financieel ondersteund door Stichting Abbas Fonds. Voor het 

onderzoek is men op zoek naar ouder(s)/ verzorger(s) die samen 

met hun kind (8 t/m 18 jaar) mee willen doen aan het onderzoek. 

Meer informatie vindt u op https://www.ou.nl/-/onderzoek-vroeg-

opsporen-van-angstklachten-bij-kinderen-en-tieners 

 

https://www.ou.nl/-/onderzoek-vroeg-opsporen-van-angstklachten-bij-kinderen-en-tieners
https://www.ou.nl/-/onderzoek-vroeg-opsporen-van-angstklachten-bij-kinderen-en-tieners

