
 

   
 

Agenda 
  7 februari    Carnaval creatief voor groep 6,7 en 8 

14 februari                 Open podium met verkiezing prins en prinses Harlekijn 

15 februari   Gekke harendag 

16 februari   ‘Alles behalve rugzak’- dag 

17 februari   Carnavalsviering De Harlekijn – (gymlessen vervallen) 

20 feb – 26 feb   Voorjaarsvakantie 

27 februari   Luizencontrole   
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 
Op woensdag 18 januari was er een MR-vergadering. Tijdens deze vergadering zijn de koerskaarten besproken. 

Priscilla Verhoek-Geensen (penningmeester van de ouderraad) heeft een toelichting gegeven op de begroting. 

De kosten voor de schoolreis en excursies nemen helaas erg toe, terwijl de vrijwillige ouderbijdrage terugloopt. 

Er is afgesproken dat de MR, ouderraad en school in gesprek gaan om te bekijken wat dit betekent voor de 

toekomst.  
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De eerste maakotheek-boxen van het schooljaar  
In groep 7 hebben de kinderen gewerkt met optische illusies en spiegels. We hebben gekeken naar verschillende 

optische illusies en de kinderen hebben een zoötroop gemaakt. Met spiegels en kralen hebben de kinderen 

verschillende vormen gemaakt.  

 
 
 

 

 

Bij code oranje of rood niet naar De Landing 
Vorige week vrijdagochtend werden we helaas geconfronteerd met sneeuw en gladheid. Die ochtend hebben 

we besloten dat het onverantwoord was om met de kinderen naar De Landing te gaan. We beseffen dat het 

bericht hierover pas laat werd verstuurd. Daarom delen we nu alvast wat u van ons kan verwachten: 

 

Indien er voor Son en Breugel code oranje of code rood wordt afgegeven, dan gaan we niet naar de gymles in 

De Landing.  

• Is dit donderdagmiddag of -avond al bekend, dan communiceren we dat ook meteen op donderdag. U 

ontvangt dan een mail en/of pushbericht van school. 

• Mocht code oranje of rood pas in de loop van de nacht worden afgegeven, dan communiceren we dit 

om uiterlijk 7.30 uur met de klassenouders van iedere groep. Zij zullen dit in de klassenapp met alle 

ouders delen. We denken dat dit de snelste manier is om alle ouders te bereiken. We vragen met name 

de ouders van groep 3 en 4 de mail en app bij zeer slecht weer extra in de gaten te houden, zodat de 

kinderen dan naar school gebracht worden, in plaats van naar De Landing. 

• Mocht er een code oranje/rood afgegeven zijn, die later in de ochtend wordt afgezwakt naar code geel, 

dan starten we op school en zullen we in de loop van de ochtend besluiten of we alsnog naar De Landing 

kunnen aan. 

Het liefst hebben we natuurlijk onze gymlessen in De Landing, maar mochten we niet daarheen kunnen, dan 

verzorgen we alternatieve bewegingslessen op school.  

Schoolfruitdagen worden ‘gruit’dagen 
Sinds het begin van het schooljaar konden de leerlingen 

genieten van 3x gratis schoolfruit. Volgende week is alweer 

de laatste week waarin we EU schoolfruit ontvangen. Vanaf 

de week van 13 februari (dus de week voor de 

carnavalsvakantie) worden de schoolfruit-dagen onze ‘gruit’-

dagen. Dat betekent dat de leerlingen iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag als hapje voor de kleine pauze een stuk 

fruit of groente meenemen. Koeken gaan weer mee naar 

huis. Zo blijven we gezonde voeding stimuleren.  
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Nationale voorleesdagen 2023  
Van 25 januari tot en met 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. 

Uiteraard besteden we daar op school aandacht aan. Er wordt altijd al 

voorgelezen door de leerkrachten, maar nu lezen leerlingen uit groep 5 t/m 

8 voor aan leerlingen uit groep 1 t/m 4. Thuis voorlezen is belangrijk. 

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en 

tekstbegrip en is ook nog eens heel leuk. Ook voor kinderen in de 

bovenbouw is het leuk en leerzaam om voorgelezen te worden. 

Wist u dat een abonnement bij de bibliotheek voor kinderen gratis is? Alle 

kinderen die tijdens de nationale voorleesdagen lid worden van de 

bibliotheek krijgen een Maximiliaan leesknuffeltje cadeau. 

Er zijn allerlei gratis activiteiten in de bibliotheek waaraan kinderen mee kunnen doen. 

Kijk voor het programma op www.bibliotheekdommeldal.nl  

Uw mening telt!  
Afgelopen week heeft u een email ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse 

vragenlijst voor ouders. Daarin worden u vragen gesteld over de koers van school. We zijn benieuwd naar uw 

mening en we zullen uw feedback gebruiken om ontwikkelpunten voor school te bepalen. We hopen van harte 

dat veel ouders de vragenlijst invullen. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 17 februari. Naast ouders worden ook 

medewerkers en leerlingen gevraagd om een vragenlijst over school in te vullen. Zo krijgen we een compleet 

beeld van wat er leeft in school.  

Per gezin vragen we u om één lijst in te vullen. Mocht u als ouders gescheiden leven en allebei deel willen nemen 

aan het onderzoek, dan kunt u extra inloggegevens vragen bij Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl .  

Bericht vanuit de Buitengroep/moestuin 
Het is nog guur buiten maar wij hebben de lente kriebels al… 

Of nu ja… wat helpt er beter tegen de winterblues dan naar buiten gaan? 

De buitengroep is dit jaar begonnen met veel klus ideeën en daar kunnen 

we nog wel wat hulp bij gebruiken. We willen met de kinderen een ‘koude 

bak’, bakken tegen de school aan en een insectenhotel maken, zodat er nog 

meer kan groeien en bloeien in en om de moestuin. Dit alles willen we zo 

veel mogelijk met gerecyclede materialen doen. Wil je: 

- Bouwplannen maken met de kinderen, 

- Klussen met de kinderen, 

- Tuinieren met de kinderen, 

- Proeven met de kinderen, 

- Of heb je andere leuke ideeën gerelateerd aan buiten? 

Of heb je: 

- Geschikte bouwmaterialen? We horen het graag. 

Kennis en talent is niet nodig, we leren samen met de kinderen. Kom met 

ons de bloemetjes buiten zetten! Contactouders zijn: Carlijn Verstegen, Nicolien Tournoij, Judith Lamers en 

Marijke  Muller. Of bel of mail naar: 06-55355569 en jansen_nicolien@hotmail.com. 

 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/
mailto:jansen_nicolien@hotmail.com
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Meefietsen naar de landing – groep 5, 6, 7 en 8 
Ouders van de groepen 5, 6, 7 en 8 vragen we om op vrijdag mee te fietsen naar de gymlessen. We merken dat 

het niet in alle groepen gemakkelijk is om telkens voldoende ouders hiervoor te vinden. Na de carnavalsvakantie 

starten we met een pilot, die mogelijk helpt bij het vinden van genoeg fietshulp. Meer informatie hierover 

ontvangen de ouders van deze groepen in een aparte mail.  

Opruimwedstrijd Wereld met Lef 
Op vrijdag 13 januari vond alweer de tweede opruimwedstrijd plaats. Kiki, Feline en Nina hebben vooraf andere 

scholen in het dorp bezocht om de posters van de wedstrijd op te hangen. De meeste deelnemers waren 

leerlingen van De Harlekijn, maar er waren daardoor ook weer enkele kinderen van andere scholen aanwezig. 

In drie kwartier tijd is er bijna 50 kilo zwerfafval opgeruimd. Er werden zelfs een stoel en een oud verkeersbord 

uit de berm gevist. Veel dank weer voor ieders inzet. De winnaars die dit keer het meeste afval hadden 

verzameld wonnen een eigen ontworpen Dopper. De volgende opruimactie staat gepland voor in maart. 
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De Harlekijn neemt deel aan de carnavalsoptocht! 
We gaan voor GOUD 

Het was even spannend of er dit jaar vanuit De Harlekijn genoeg animo zou zijn voor deelname aan de 

carnavalsoptocht. Op de dag van de deadline waren er nog maar 13 kinderen en het streven was minimaal 20 

kinderen als basis van de optocht. De deadline werd met een dag verlengd en na nogmaals een oproep in de 

klassen apps en door enthousiaste ouders en kinderen die onderling zijn gaan lobbyen zijn er op de vooravond 

van de eerste knutselmiddag maar liefst 27 kinderen die zich hebben aangemeld. Samen met een groep ouders 

hebben we een mooie club enthousiaste carnavalsgangers bij elkaar! Na de officiële inschrijving bij 

Carnavalsvereniging de Krutjesrapers is deelname aan de carnavalsoptocht een feit, we gaan voor GOUD! 

Carnaval is GOUD waard!  

Het thema is goudzoekers. In de afgelopen weken is er aan de kinderen van de Harlekijn gevraagd om mee te 

denken over een leuke slogan die we gebruiken tijdens de carnavalsoptocht. Er stond een vrolijke pot in de hal 

van school waar de slogans in konden. Uit de inzendingen is de slogan “Carnaval is GOUD waard” van Mats, 

Mathijs en Jip uit groep 7 de winnaar geworden. Op vrijdagochtend 20 januari is een gouden pakket aan deze 

leerlingen uitgereikt. 

 

 

 

 

Knutselmiddagen van start  

In de hal van De Harlekijn is de afgelopen vrijdagen al flink geknutseld. Van melkpakken zijn lantaarns gemaakt, 

vele steentjes zijn omgetoverd in goudklompjes en tijdens een brainstormsessie met de kinderen zijn er vele 

goede ideeën naar voren gekomen over het thema goudzoekers. Zo worden pikhouwelen geschilderd en zeefjes 

voor de goudklompjes gemaakt. De komende weken staat de kleding en een heuse mijntrein op het programma. 

 
Organisatorische hulp gezocht voor de toekomst  

De informatie, ontstaan uit de ervaringen van de afgelopen jaren dat De Harlekijn heeft deelgenomen aan de 

carnavalsoptocht is samengebracht in een algemeen draaiboek. Dus mocht je zin hebben om dit volgend jaar 

mee op te pakken, wees dan zo vrij om dit jaar alvast mee te kijken/helpen. Voor meer informatie, mail ons: 

carnavalharlekijn@gmail.com 

mailto:carnavalharlekijn@gmail.com
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Oudergesprekken maart 
Op 13 en 14 maart vinden de oudergesprekken plaats. Op maandag 27 Februari ontvangt u een mail met daarin 

een link naar de inschrijfpagina voor deze gesprekken. U kunt er ook voor kiezen om via het inschrijfportaal op 

onze schoolapp in te schrijven. De inloggegevens kunt u voor al uw kinderen gebruiken. U kunt zelf een tijdstip 

kiezen dat u het beste uitkomt. De inschrijving voor gezinnen met drie of meer kinderen start op dinsdag 28 

februari om 12.00 uur. Voor alle andere gezinnen start de inschrijving op woensdag 1 maart om 9.00 uur. De 

inschrijving sluit op woensdag 8 maart om 12.00 uur. Heeft u voor die tijd niet zelf ingeschreven, dan plannen 

wij voor u een gespreksmoment.  

En dan nog even dit 

Komen kinderen mee naar school? Zij kunnen wachten voor het lokaal waarin u het oudergesprek heeft. Er 

liggen (strip)boekjes klaar. Tot 18.30 uur is de BSO aanwezig op school. De pedagogisch medewerkers van de 

BSO hebben alleen voor de BSO kinderen de verantwoordelijkheid en zij kunnen dus niet letten op de andere 

kinderen. Dank voor uw begrip.  

Bericht van de verkeerswerkgroep 
In de nieuwsbrief is er al vaker aandacht aan besteed, maar het is een terugkerend aandachtspunt voor ons 

allemaal: na de opening van de dagopvang van Korein in het schoolgebouw, is het met name in de ochtend erg 

druk met auto’s. Hier komt bij dat veel middelbare scholieren in tegengestelde richting gebruik maken van de 

Zandstraat op weg naar school. Wat ons als verkeerscommissie opvalt is dat auto’s ‘even snel’ buiten de 

parkeervakken parkeren of zelfs midden op de weg stoppen om kinderen uit of in te laten stappen. Dit zorgt 

voor onoverzichtelijke situaties, opstoppingen en hinder. Bedenk hierbij ook dat de uit- en opritten van de 

woonhuizen in de Zandstraat vrij moeten blijven. 

De verkeerscommissie en de schoolleiding zijn in gesprek met de gemeente om de Zandstraat veiliger te maken 

rondom school. De huidige verwachting is dat dit niet voor september 2023 tot concrete resultaten zal leiden. 

Tot die tijd een vriendelijk verzoek: parkeer auto’s in de parkeervakken, fiets over straat en geef (oudere) 

voetgangers de ruimte op de stoep. 

Leren typen met de Typetuin 
Op vrijdag 10 maart start om 12.45 uur op school een nieuwe typecursus van de Typetuin. In de vorige 
nieuwsbrief vond u uitgebreide informatie hierover. Inschrijven kan nog. Voor 8 februari betaalt u € 165,- in 
plaats van € 195,-.  
Aanmelden: https://www.typetuin.nl/aanmelden  

Meer info: www.typetuin.nl/klassikaal info@typetuin.nl  of 013-5220579  

Ontwerpwedstrijd collectebus Goede Doelen Week  
Afgelopen week kreeg uw kind een flyer mee naar huis voor een ontwerpwedstrijd 

van de Goede Doelen Week. Kinderen van alle basisscholen uit Son en Breugel mogen 

de stickers ontwerpen die op de zijkanten van de collectebussen geplakt worden. Uw 

kind kan het ontwerp op de achterzijde van de flyer maken. Inleveren kan tot 10 

februari op school bij de leerkracht. Er worden winnaars gekozen uit de onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw. De Goede Doelen Week wordt in de tweede en derde week van april gehouden. Meer informatie 

over de Goede Doelen Week vindt u op www.goededoelenweeksenb.nl 

http://www.goededoelenweeksenb.nl/
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Onderwijscafé Son en Breugel 
Na een succesvolle eerste keer wordt op dinsdagavond 21 maart in het Dommelhuis een tweede onderwijscafé 

georganiseerd. Scholen gaan in gesprek met wethouders, leden van diverse politieke partijen en 

sportverveningen. Ook ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze gesprekken. Dit keer staan 

belangrijke thema’s als verduurzaming & huisvesting, kansengelijkheid en sport & bewegen op de agenda.   

 

19.00 uur Inloop  

19.15 uur Opening/welkom en aansluitend centrale paneldiscussie met bestuurder(s) onderwijs, 

afgevaardigden van sportverenigingen en politiek 

19.30   Groepsgesprek 1   

20.00 uur Groepsgesprek 2  

20.30 uur Gezamenlijke afsluiting met een korte terugkoppeling van de groepsgesprekken onder 

het genot van een drankje tot 21.00 uur. 

Aanmelden kan tot 12 maart via: administratie@emiliusschool.nl onder vermelding van uw naam en of u 

deelneemt vanuit de politiek, sportvereniging, ouder-verzorger of andere vorm. U kunt dan ook meteen 

aangeven aan welke 2 groepsgesprekken u wil deelnemen.  

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 Op dit moment liggen er veel handschoenen te wachten en een gymtas met 

schoenen, korte broek en t-shirt.              

 

mailto:administratie@emiliusschool.nl
mailto:Y.tournoij-bijl@skpo.nl

