
 

   
 

Agenda 
14 februari:   Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

15 februari:  Rapporten mee naar huis 

19 februari:  *Carnaval creatief voor groep 6,7 en 8 

   *Oudergesprekken groep 1-7 en adviesgesprekken groep 8 

21 februari:  Oudergesprekken groep 1-7 en adviesgesprekken groep 8 

28 februari:  8.30 uur – 9. 30 uur: inloopspreekuur CMD op De Harlekijn 

01 maart:  Carnaval op school 

04 t/m 8 maart: Voorjaarsvakantie 

11 maart:   Alle kinderen weer naar school 

 

Wereldse kinderen! 
Op maandag 14 januari is het nieuwe schoolproject geopend. Het thema is Wereldse Kinderen! In alle 

groepen wordt geleerd over hoe andere kinderen leven. Hoe wonen ze, hoe ziet hun school eruit en 

welke gebruiken hebben anderen? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen kinderen over de 

hele wereld? Daarnaast wordt er geleerd over gewoontes in het verleden. Hoe leefden kinderen 

bijvoorbeeld tijdens de industriële revolutie? In een aantal groepen zijn kinderen begonnen met een 

mindmap over zichzelf. In groep 8 hebben de kinderen inmiddels een vlog over zichzelf gemaakt. 

Kortom, het is een leerzame periode. Voor dit thema werken we met de methode ‘Blink’. Dit is één van 

de methodes die we uitproberen ter ondersteuning van ons Onderzoekend en Ontwerpend leren. Het 

doel is dat we voor het einde van het schooljaar een definitieve keuze hebben gemaa kt voor een 

ondersteunende methode.  

 

 



 

   
 

Carnaval creatief voor groep 6, 7 en 8 
Op dinsdag 19 februari gaan de groepen 6, 7 en 8 na de middagpauze naar de carnavalstent in Son en 

Breugel. Zij gaan daar in groepjes platen versieren die mogelijk op de carnavalswagen komen. De 

mooiste schilderijen worden uitgekozen door een deskundige jury. Uiteraard zullen Prins Jarno en zijn 

adjudant Arjen zelf aanwezig zijn om te zien wat er allemaal wordt gemaakt. 

De groepen vertrekken die dag om 12.45 uur gezamenlijk vanaf school. Omstreeks 14.45 uur zullen de 

groepen weer terug zijn op school. LET OP: het is de bedoeling dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 

verkleedkleren meenemen in een tas, zij kunnen zich in de lunchpauze omkleden. 

 

Geen vervangers beschikbaar 
De afgelopen weken zijn we helaas een aantal keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervanger 

beschikbaar was indien een vaste leerkracht ziek was. Het lerarentekort wordt ook in onze regio steeds 

duidelijker merkbaar. Gelukkig hebben we het tot nu toe intern kunnen oplossen doordat teamleden 

bereid waren extra te komen werken. We beseffen echter dat de situatie verre van ideaal is en doen 

onze uiterste best om te voorkomen dat er groepen opgesplitst of naar huis moeten. 

 

Nieuws vanuit de MR 
• Op 22 januari is de leerlingenraad op bezoek geweest bij de MR en is er over en weer informatie 

uitgewisseld; 

• Lidwien heeft mededelingen vanuit de directie gedaan. De MR heeft o.a. uitleg gekregen over de 

herinrichting van het schoolplein; 

• Op 13 april zal de MR aanwezig zijn op de Open Dag van De Harlekijn; 

• De MR heeft input geleverd aan het tevredenheidsonderzoek voor dit jaar en enkele aanvullende 

vragen voorgesteld om toe te voegen aan de vragenlijsten voor ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Aspirant Brainport School 
Samen met een dertigtal andere scholen uit de regio zijn we onlangs door 

een commissie van toezicht benoemd tot ‘Aspirant Brainport School’. 

Een Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen 

voorbereidt op de wereld van morgen. Een lerend leven is hierbij essentieel. De nadruk ligt op het 

ontwikkelen van vaardigheden en ontdekken van talenten.  

In het voortraject hebben we een zelfevaluatie gedaan. Waar staan we nu als Harlekijn? Wat zijn onze 

sterktes? Hoe bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld van morgen? Op basis van deze 

zelfevaluatie zijn we benoemd tot aspirant Brainport School. Als aspirant Brainport School gaat het 

vooral om uitwisselen van kennis, van elkaar leren en samen ontwikkelen. De aspirant-status duurt een 

jaar. Daarna zal een bezoek volgen waar wordt beoordeeld of we als school voldoende ontwikkeling 

hebben laten zien om Brainport School te worden.  

 

KANJERNIEUWS 

 
Hoe zat het ook alweer met de motor en de benzinepomp? 

Wij helpen elkaar. Doet iemand vervelend, dan geven wij geen benzine.  

Onthoud: Een motortje dat vervelend loopt kan niet zonder benzine.  

Vind je het vervelend hoe iemand anders doet of vind je het spannend om daar iets van te zeggen, 

negeer dan het vervelende gedrag of zoek iets anders om te doen. Zo krijgt de motor geen benzine en 

stopt hij met draaien. 

 

Gezocht vaste overblijfouder 
Wie heeft er zin en tijd om het team van vaste overblijfouders te versterken? We zijn op zoek naar 

iemand die op een vaste dag kan komen. Dit kan wekelijks of eventueel tweewekelijks zijn. Naast de 

ouder die zich aanmeldt via www.overblijfhulp.nl is er altijd een vast overblijfouder aanwezig. Als vaste 

overblijfouder help je na de lunch met het schoonmaken van de tafels van de onderbouwgroepen en 

surveilleer je mee op het plein. Ook krijg je een korte Kanjertraining, zodat je kinderen kan aanspreken 

op een manier die past bij onze school. Als vaste overblijfouder krijg je een vrijwilligersvergoeding van 

€ 4,50 per keer. Vooraf dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te worden. Informatie 

hierover of aanmelden kan bij Yvonne. 

http://www.overblijfhulp.nl/


 

   
 

Schoolfruit 
Inmiddels mogen we alweer een aantal weken genieten van het EU schoolfruit 

project. Hoewel we blij zijn met het project, hebben we gemerkt dat de porties soms 

wat klein zijn. U kunt zelf wekelijks op de site van EU schoolfruit zien welke groente- 

of fruitsoort we ontvangen en hoe groot de porties zijn. Meer info vindt u via 

onderstaande link.  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijkse-

levering/Drogenbroeks-Fruit-B.V..htm 

Mocht u de portie onvoldoende vinden, mag u natuurlijk gerust nog een extra stukje groente of fruit  

meegeven.  

 

Nieuws vanuit de Carnavalscommissie 
Hoera we doen mee! 

De afgelopen weken is er al hard gewerkt om de deelname aan de carnavalsoptocht te realiseren. 

Vanuit de klassen is er veel input gekomen op de brainstormpakketten die uitgedeeld zijn. Vele mooie 

creaties en creatieve ideeën zijn hieruit ontstaan en ondertussen uitgewerkt tot prachtige ontwerpen 

in de vorm van een ziekenwagen, brandweer en politieauto en de daarbij horende accessoires. 

  
 

Donderdag 24 januari is de eerste bijeenkomst geweest en is er samen met een aantal enthousiaste 

ouders begonnen aan het ombouwen van de drie bolderkarren in deze veiligheidsvoertuigen. Ook is 

er een begin gemaakt met het ontwerpen van de kleding en de details die terug te zien zullen zijn in 

de optocht. 

Vrijdag 25 januari zijn in alle klassen de inschrijfbriefjes opgehaald en we hebben het heuglijke nieuws 

dat we vanuit De Harlekijn meer dan 70 deelnemers aan de carnavalsoptocht van 2019 hebben! Hoera, 

hier zijn wij super blij mee, dus bij deze alvast bedankt voor jullie enthousiasme. Vanaf nu zijn we dan 

ook officieel deelnemer aan de optocht! 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijkse-levering/Drogenbroeks-Fruit-B.V..htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijkse-levering/Drogenbroeks-Fruit-B.V..htm


 

   
 

We hebben een aantal leuke slogans ontvangen. Het was erg 

moeilijk om hieruit een keuze te maken, maar we hebben een 

winnaar: Anne van Stiphout uit groep 5 met de slogan: 

”We lopen onze ronde, want dan telt elke seconde!”   

 

Ook de andere slogans gaan jullie waarschijnlijk terugzien in de 

optocht. 

 

Het plan is om vanaf 1 februari elke woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag te gaan knutselen en klussen aan de wagens, 

kleding en accessoires. Ook tijdens de studiedag op donderdag 14 

februari zullen we hieraan werken. 

 

 

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek 
Elke vier jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan onder ouders, leerkrachten en leerlingen 

(van groep 5 tot en met 8) van De Harlekijn. Voor de carnavalsvakantie ontvangt u een mail met een 

uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijst bestaat voor een groot deel uit 

algemene, landelijke vragen zodat we onze school kunnen vergelijken met andere scholen. Daarnaast 

wordt de lijst aangevuld met enkele school-specifieke vragen. Deze laatste zijn samen met de MR 

samengesteld. De vragenlijst is dit keer een stuk beknopter dan andere jaren en we stellen het zeer op 

prijs als u deze invult. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen de tevredenheidsvragenlijsten op 

school in. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn input voor verdere schoolontwikkeling.   

 

Spreekuur CMD op De Harlekijn 
In december is er overleg geweest tussen het CMD en elke basisschool in 

Son en Breugel om te kijken hoe het CMD u en uw kinderen nog beter kan 

ondersteunen.  

Wat gaan we doen? 

Het CMD gaat vanaf februari eens per twee weken op De Harlekijn een 

inloopspreekuur verzorgen. Hier kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of de 

schoolmaatschappelijk werker voor al uw vragen rondom opvoeden en opgroeien. Ook voor alle 

andere vragen met betrekking tot zorg, welzijn en wonen kunt u bij hen terecht.  Er wordt samen 

gekeken naar uw vraag of zorg en ondersteuning op maat, passend bij uw behoeften en wensen. Het 

CMD kan dit doen door een persoonlijk gesprek op school, op het CMD of bij u thuis. In de jaarkalender 

ziet u wanneer het CMD op school aanwezig is. Heeft u de behoefte om eerder of buiten de spreekuren 

een afspraak te maken dan kunt u direct contact opnemen met het CMD via 0499-491470.  

 



 

   
 

Zaterdag 13 april is er een Open Dag 
Ook in 2019 zullen onze deuren weer open staan voor 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.  

 

Ouderavonden 19 en 21 februari 
Binnenkort staan de ouderavonden gepland. U ontvangt aankomende week via uw kind de stroken 

met de geplande tijd. Mocht u geen opvang hebben voor uw kind tijdens het gesprek, dan kunt u uw 

kind eventueel mee naar school nemen. We vragen u om bijvoorbeeld een boekje voor hen mee te 

nemen zodat ze rustig kunnen wachten voor het lokaal waar u het gesprek heeft. U begrijpt dat het 

niet de bedoeling is dat ze rennen door het schoolgebouw. Zo kunnen ook de BSO kinderen van Korein 

ontspannen genieten van hun eigen activiteiten.  

 

Studiedag 14 februari 
Op donderdag 14 februari zijn de leerlingen vrij en gaan wij met het team aan de slag met verschillende 

onderwerpen. Zo zullen we de Cito M-toetsen analyseren. Dit zijn de toetsen die de leerlingen in 

januari hebben gemaakt. Hoe hebben onze leerlingen het gedaan? Zijn we tevreden en waar kunnen 

we eventueel ons onderwijs aanpassen om verder te verbeteren? zijn vragen die centraal staan.  

Verder gaan we een eerste aanzet doen voor het schoolplan 19-23. Elke vier jaar wordt er een nieuw 

schoolplan gemaakt. Hierin staat onder andere beschreven wat onze ambitie is voor de komende vier 

jaar. Tijdens de studiedag gaan we kijken naar onze huidige missie, visie en kernwaarden.  

 

Overblijfhulp gezocht voor februari en maart 
Wij zoeken voor de maand februari nog hulp op alle donderdagen en op maandag 18, dinsdag 19 en 

dinsdag 26 februari. Voor maart zoeken we nog op alle dagen hulp. Instructie voor inschrijven zie 

onderaan deze nieuwsbrief.   

   

 

 

 

 

 



 

   
 

Nieuws vanuit Korein 

 
 

 



 

   
 

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.  

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) 

http://www.bsdeharlekijn.nl/
mailto:harlekijn@skpo.nl

