Agenda
5 april
12 april
12 april
13 april
23 april
26 april
27 april
1 mei t/m 16 mei

Tweede Paasdag – alle leerlingen zijn vrij
Online Bank voor de klas, groepen 6 t/m 8
Zakken voor bag2school mogen worden ingeleverd
Bag2school – alle spullen worden opgehaald
Koningsspelen
Leerlingvrije dag – alle kinderen zijn vrij
Koningsdag – alle kinderen zijn vrij
Meivakantie – alle kinderen zijn vrij
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Fijne paasdagen
Het team van De Harlekijn wenst u allen gezellige paasdagen toe!

Het dak zit er bijna op
Ondertussen gaat de aanbouw gewoon verder. Inmiddels is het al dak al bijna dicht.

Bag2School
De verzamelzakken van Bag2school zijn uitgedeeld. Deze mogen gevuld worden
met schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en
schoenen. Wilt u schoenen aan elkaar binden? De zakken mogen op maandag 12
april of uiterlijk op dinsdagochtend 13 april voor 9 uur ingeleverd worden onder de
overdekte fietsenstalling. Veel dank alvast voor het inzamelen!

Verkiezingen in groep 8
Op 17 maart waren de landelijke verkiezingen. Die dag is er ook officieel gestemd in groep 8. Met een
eigengemaakt paspoort en een stempas gingen de leerlingen naar het stembureau, waar zij na een
grondige controle het stembiljet ontvingen. Het waren spannende verkiezingen. Uiteindelijk een nipte
overwinning voor de VVD. Groen Links kreeg een stem minder en eindigde als tweede. Een mooie
afsluiting nadat de leerlingen drie weken lang intensief bezig zijn geweest met debatteren, standpunten
kiezen en een coalitie vormen en vele andere werkvormen om de kinderen de nodige kennis mee te
geven m.b.t. verkiezingen en burgerschap.

Bijenhotel cadeau van buurttuin ‘t Zand
Buurttuin ‘t Zand won vorig jaar een duurzaamheidsprijs. Met de geldprijs heeft de buurttuin bijenhotels
aangeschaft voor de basisscholen uit Son en Breugel. Wij zijn er erg blij mee en hebben het mooie
nieuwe bijenhotel direct in onze moestuin opgehangen. Nogmaals veel dank!

Blinkproject ‘terug naar de dino’s’ - groep 3 en 4
Het huidige Blink project in groep 3 en 4 heet ‘terug
naar de dino’s.’ De wereld verandert steeds. Hoe zag
de wereld eruit toen de dinosaurussen leefden? En
waren er toen al mensen? Welke dino’s waren er
allemaal, hoe zagen ze eruit en wat aten ze eigenlijk?
Op al deze vragen weten de kinderen inmiddels de
antwoorden. Verder hebben ze hun eigen dino
ontworpen. Eerst zijn er op papier schetsen gemaakt
en nu wordt door iedere leerling de mooiste schets in
3D uitgewerkt. Het is weer een leerzaam project en de
creaties worden pachtig.

Frederieke en Minouk uit groep 8 in het nieuws
Afgelopen week zijn 2 leerlingen uit groep 8 geïnterviewd
door MooiSonenBreugel. Zij blikken terug op de
schoolsluiting en kijken vooruit naar de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Zie hier de link naar het hele artikel.

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/28734/leerlingen-zijn-school-meer-gaanwaarderen-door-de-online-lessen

Parkeren
We zien ouders tegenwoordig in groten getale op de fiets of lopend naar school komen en dat is fijn!
Natuurlijk zijn er altijd situaties waardoor dat niet kan. Voor de veiligheid van de kinderen vragen we
ouders om niet tegen het verkeer in te rijden en om in de vakken te parkeren. Mocht je met de fiets of
lopend komen, wilt u dan wachten op de stoep en de parkeerplekken vrijhouden voor auto’s? Veel dank
voor uw medewerking!

1 april in groep 4
Gelukkig is er voorlopig geen gebrek aan wc-rollen in groep 4

.

Paascircuit in groep 1-2
Op goede vrijdag was er een paascircuit voor de kleuters. Paaseieren werden gezocht (en gevonden!),
er waren paasspelletjes en er zijn prachtige paasknutsels gemaakt.

