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Agenda 

10 februari   Studiedag – alle kinderen vrij 

11 februari    Groep 6, 7 en 8. Carnaval creatief (kinderen carnavalskleding mee) 

12 februari    Tentoonstelling voor ouder en kind – afsluiten thema 11.45 - 12.30 uur 

14 februari   Rapport mee 

17 februari   Oudergesprekken 

18 februari   Oudergesprekken 

21 februari   Carnaval op school 

22 februari t/m 01 maart Voorjaarsvakantie 

02 maart   Luizencontrole 
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ICT nieuws: wifi netwerk en Prowise Go 

 

Het wifinetwerk van school is verouderd. Het werd een jaar of 10 geleden aangelegd. Sinds die tijd is er veel 

veranderd. Inmiddels werken we in alle groepen met een digibord en is er een groot aantal chromebooks in 

gebruik. Het oude wifinetwerk blijkt ontoereikend. Dat is de reden dat er geïnvesteerd wordt in een nieuw 

netwerk, dat geschikt is voor ons huidige ICT gebruik. Begin februari wordt het huidige netwerk vervangen.  

Daarnaast starten we binnenkort met Prowise GO. Dit is een online leeromgeving die één-op-één onderwijs op 

de school ondersteunt. Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast 

heeft de leerkracht via de klassenmanagementmodule de regie over personal devices zoals chromebooks. De 

leerkracht volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht, bepaalt welke site open staat en kan 

de chromebooks op pauze zetten. De leerkracht ziet dankzij online oefenprogramma’s precies hoever leerlingen 

zijn, welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben van de leerkracht of juist klaar zijn voor extra uitdaging. 

Extra plastic verzamelbakken geregeld vanuit de leerlingenraad 
De extra plastic verzamelbakken die vanuit de leerlingenraad gevraagd zijn, zijn op school aangekomen. Mooi 

hoe duurzaamheid bij onze  leerlingen leeft. De leerlingenraad is in alle klassen geweest om te vertellen waar 

de bakken staan en wat er in de oranje afvalbakken mag.  

 



 

   

 

Global Exploration 
Op donderdag 6 februari zou een groep van 19 leerlingen uit China een bezoek brengen aan onze school. 

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is de reis geannuleerd. Dat is enerzijds erg jammer en tegelijkertijd is 

het een verstandig besluit. De leerlingen van groep 8 waren al druk bezig met de voorbereidingen van het 

bezoek. Zo is er al een Chinese muur gemetseld en zijn er verschillende Nederlandse spelletjes in het Engels 

vertaald. We hopen de kinderen op een later tijdstip te mogen ontvangen, zodat we dan alsnog ‘goose-board’ 

kunnen spelen. 

Muzieklessen van meneer Xavier 
Na 8 weken zijn de muzieklessen van meneer Xavier helaas alweer afgelopen. We hebben genoten van zijn 

enthousiasme. Er is veel gewerkt met instrumenten. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen partituur 

geschreven, gebaseerd op de vier jaargetijden van Vivaldi. Het is mooi dat de kinderen geleerd hebben dat ze 

zonder notenkennis toch muziek kunnen lezen en schrijven.  

Rond de meivakantie begint de laatste serie lessen vanuit het Centrum voor Kunsten Eindhoven (CKE). Dan zal 

juffrouw Mirthe gedurende 8 weken danslessen geven aan alle leerlingen. Juffrouw Mirthe kennen we al van 

afgelopen jaar toen ze ook een reeks danslessen heeft gegeven.  

 

De partituren van groep 7 en 8 



 

   

 

Studiedag 10 februari 
Maandag 10 februari is er een studiedag voor het hele team. Die dag staat een workshop creatief denken op 

het programma. Daarnaast zullen we met het team de resultaten van de citotoetsen van januari analyseren. 

Aan de hand hiervan bepalen we waarop de komende periode de focus ligt.  

De dag eindigen we met een kick-off training van ProWise Go. Het belooft een intensieve en leerzame dag te 

worden.  

Open podium 
Op woensdag 29 januari was er weer een open podium. Kinderen hebben hun talenten kunnen laten zien. We 

hebben genoten van veel dans en ook van een mooi gedicht.  

 

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.  

 

 

 
 



 

   

 

Voorbereidingen Carnavalsoptocht in volle gang! 

     

Er zijn inmiddels 64 aanmeldingen en de afgelopen maand is er met z’n allen hard gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de deelname aan de carnavalsoptocht. Geheel in het thema zijn van papier-maché vele 

ballen gemaakt en ronde borden geschilderd. Vorig jaar is ervaren dat het voor de kinderen erg leuk is om iets 

uit te delen, dus ondertussen zijn er duizenden gekleurde kauwgomballen ingepakt. Voor het galabal hebben 

ouders zich gestort op het maken van kleurrijke jurken en chique hesjes voor hun partners. De vrolijke fluor 

kleuren zijn doorgetrokken in de outfits van het stuiterbal. De bijpassende liedjes staan al klaar en door een 

aantal vaders is op een avond de wagen in orde gemaakt. Voor de wedstrijd van de origineelste slogan zijn meer 

dan 50 aanmeldingen gekomen en natuurlijk hebben we een prijswinnaar getrokken. Lenne Cornelissen, van 

harte gefeliciteerd met het winnen van een heus carnavalspakket! Voor je slogan “ Alles heeft te maken met 

een bal, daarom is het carnaval!” gaan we een mooi plekje zoeken op de wagen. 

  

De aankomende weken zetten we nog de puntjes op de i en dan hopen we dat jullie allen ons aan komen 

moedigen tijdens de carnavalsoptocht op zondag 23 februari 2020. 

Groep 3 en 4 hebben een bezoek gebracht aan de molen in Best 

    

   



 

   

 

School thema ‘grote experimenten’ 
Vanaf de week van 13 januari is het schoolthema ‘grote experimenten’ gestart. Bij de opening van het thema 

kregen we bezoek van professor Uil en professor in opleiding Sjef. Het thema staat in het teken van handige en 

wonderlijke uitvindingen. 

In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van het boek ‘het Frutselhuis’. De kinderen ontwerpen zelf een 

uitvinding op papier, die ze daarna echt gaan maken in 3D. Er zijn al handige machines voor thuis ontworpen 

die kunnen wassen, strijken en vouwen. Ook is er inmiddels een ‘altijd-de-hoofdprijsmachine’ bedacht. 

Mindmaps over handige uitvindingen zijn te  bewonderen bij de lokalen van de groepen 1 en 2. 

De groepen 3 en 4 leren alles over tandwielen. Ze hebben een molen bezocht en daar tandwielen in werking 

gezien.  

De kinderen van groep 5 en 6 gaan terug in de tijd. Zij ontdekken hoe hunebedden werden gemaakt en hebben 

zelf met een aardappelproef hun eigen hunebedden gemaakt.  

In groep 7 en 8 zijn de leerlingen druk bezig met natuurkundige verschijnselen in de keuken. Zo leerden ze om 

door middel van luchtdruk eieren te scheiden.  

 

Op woensdag 12 februari sluiten we het thema samen met ouders en leerlingen af. U bent die ochtend tussen 

11.45 uur en 12. 30 uur welkom bij onze tentoonstelling in ‘laboratorium’ De Harlekijn. 

  

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 februari is er nog hulp nodig op dinsdag 4, 11 en 18  februari 

en op donderdag 6 en 20 februari. Voor maart kunt u nog inschrijven voor alle dinsdagen en voor donderdag 5 

en 19 maart. Inschrijven kan op de gebruikelijk manier. Een instructie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

 



 

   

 

Kanjer, hoe zat het ook alweer? 

 

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. 

 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. 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 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) 

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

