
 

   
 

Agenda 
3 maart  De Harlekijn loopt mee met in de carnavalsoptocht 

4 t/m 8 maart  Voorjaarsvakantie 

11 maart  Alle kinderen weer naar school 

12 maart  MR vergadering van 20.00 uur - 22.00 uur 

14 maart  Groep 8: boomplantdag samen met de Emiliusschool 

15 maart  Nationale onderwijsstaking; De Harlekijn is gesloten 

18 maart  Groep 8: muziekgebouw voorstelling Romeo is op Julia en Layla op Majnun 

21 maart  Spreekuur CMD bij de Harlekijn 8.30 uur - 9.30 uur 

22 maart  Landelijke opschoondag voor groep 6 en 8 

26 maart  Groep 7: fietskeuring 

25 - 26 maart  Inleveren zakken Bag2school 

27 maart  Ophalen zakken Bag2school 

2 april   Groep 7: praktisch verkeersexamen 

4 april   Groep 7: schriftelijk verkeersexamen 

 

Voorleeswedstrijd Son en Breugel 
Hanna Hessels uit groep 7 heeft onze school vertegenwoordigd tijdens de 

voorleeswedstrijd voor de scholen uit Son en Breugel in het Vestzaktheater.  Ze 

heeft de strijd opgenomen tegen andere voorleeskampioenen. Dit heeft ze 

super gedaan! Het was een moeilijke strijd. De titel voorleeskampioen van Son 

en Breugel is gegaan naar Emir van Basisschool de Ruimte gegaan. Hanna 

bedankt voor jouw geweldige inzet! 

 

 

 

Afsluiting schoolproject 
Vorige week hebben we ons schoolproject ‘Wereldse kinderen’ afgesloten. Dit was een project dat we gedaan 

hebben vanuit de methode Blink. Blink is een methode voor wereldoriëntatie. We willen deze mogelijk gaan 

gebruiken vanaf aankomend schooljaar om ons onderzoekend en ontwerpend leren (O&O) verder vorm te 

geven. Een definitieve keuze voor een methode wordt in de komende maanden gemaakt.  

In de afgelopen periode hebben de leerlingen geleerd over hoe andere kinderen leven. Er werd geleerd over 

kinderen uit andere landen, maar ook over kinderen uit andere tijden. Een kind dat tijdens de industriële 

revolutie leefde, had toch wel een heel ander leven dan wij nu. Vaardigheden die aan bod kwamen in dit project 

zijn onder andere presenteren, scripts schrijven voor een eigen vlog, interviews afnemen en mindmaps maken. 



 

   
 

In een aantal groepen hebben ouders en opa’s en oma’s verteld over het leven in hun land van herkomst. Het 

waren boeiende gesprekken, waarvoor nogmaals veel dank! 

 
 
Terugblik op de studiedag van 14 februari 
Iedere vier jaar maak je als basisschool een schoolplan. Dit is wettelijk verplicht. Het schoolplan gaat over de 

kwaliteit van het onderwijs en het onderwijskundig beleid van school. In dat plan beschrijven we ook wat onze 

ambities zijn. Voor De Harlekijn start aankomend schooljaar een nieuwe schoolplanperiode. Tijdens de 

studiedag hebben we ’s ochtends ter voorbereiding hierop onze huidige missie, visie en kernwaarden 

geëvalueerd. Daarnaast is gesproken over maatschappelijke ontwikkelingen die we mee willen nemen in ons 

schoolplan.  

In de middag hebben we de Cito toetsen geanalyseerd. In januari en februari hebben alle leerlingen vanaf groep 

2 citotoetsen gemaakt voor de kernvakken (rekenen en taal). De analyse geeft ons inzicht in wat goed gaat en 

wat de komende periode extra aandacht nodig heeft.  

Het was een nuttige en leerzame dag. 

 

Fietscontrole en verkeersexamen groep 7 
Op dinsdag 26 maart is er een fietskeuring op school voor groep 7. Het is belangrijk dat de leerlingen 

van groep 7 op die dag met de fiets naar school komen. Wij vragen u vriendelijk om er zorg voor te 

dragen dat de fiets in goede staat is. Op dinsdag 2 april is het praktisch verkeersexamen. De kinderen 

fietsen dan zelfstandig een bepaalde route. We adviseren u om de route vooraf minstens één keer 

met uw kind te fietsen. Verdere informatie is reeds per mail naar de ouders van groep 7 verzonden. 

 
 



 

   
 

Hoe zat het ook alweer; wat doe je als je geconfronteerd 
wordt met vervelend gedrag?  
Tijdens het buiten spelen in de pauze is er een groepje kinderen dat vervelend tegen je doet. Hoe geef je aan 

dat je dat gedrag niet fijn vindt? Wat doe je als de kinderen niet stoppen? Deze strip vertelt precies hoe wij op 

school de kinderen leren omgaan met dit soort situaties.   
 

 

 

 



 

   
 

Goedgekeurde risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
Elke vier jaar maken we als school een risico inventarisatie en evaluatie . Onze school wordt dan 

beoordeeld op bijvoorbeeld gezondheid, sociale en fysieke veiligheid en Arbowet. We zijn trots u te 

kunnen vertellen dat onze RI&E door een externe veiligheidsdeskundige is goedgekeurd. Dat betekent 

dat de basis op orde is en dat er een plan van aanpak is voor de komende jaren zodat ook in de 

toekomst veiligheid blijft gewaarborgd.  

 

Zaalvoetbaltoernooi 8 maart 
Twee keer per jaar organiseert JC Oase een zaalvoetbaltoernooi voor 

kinderen uit Son en Breugel in de leeftijd van 7-12 jaar. Dit keer zal het 

zaalvoetbaltoernooi op vrijdag 8 maart plaatsvinden van 8.30 tot 13.00. 

Individueel inschrijven kan t/m 3 maart. Inschrijven of vragen stellen kan 

via:  zaalvoetbaltoernooi@jc-oase.nl 

 
 

 

 

 

 

Bag 2 school 
Er komt weer een inzamelactie van Bag2school. Op maandag 18 maart zullen de 

verzamelzakken uitgedeeld worden aan de leerlingen. De zakken mogen gevuld 

worden met schone kleding, dekens, gordijnen en schoenen. De zakken kunnen op 

maandag 25 en dinsdag 26 maart ingeleverd worden op school op het podium. 

Op woensdag 27 maart worden om 9 uur alle zakken opgehaald.  

 

 

 

 

Informatie vanuit de verkeerscommissie 
Een nieuwe kinderfiets kopen! Waar let je op? 

Het voorjaar is vaak de tijd waarin kinderen een nieuwe fiets krijgen. We geven tips om zoveel mogelijk plezier 

en veiligheid van de nieuwe aankoop te hebben. Een kinderfiets hoeft niet nieuw te zijn. Vaak is een kind de 

fiets eerder ontgroeid dan dat de fiets versleten is. Een tweedehands fiets kopen is dan ook een prima idee.  

 

Tip 1: Koop een kinderfiets niet op de groei. Op een te grote fiets kun je niet goed leren fietsen. Bij aanschaf 

moet het kind goed zelfstandig kunnen op- en afstappen. De voeten moeten plat op de grond komen. De knieën 

mailto:zaalvoetbaltoernooi@jc-oase.nl


 

   
 

van het kind mogen niet tegen het stuur komen. De breedte van het stuur is gelijk aan de breedte van de 

schouders. Denk globaal aan onderstaande maten:  

Lengte kind W ielmaat 

92 t/m 104 cm 12 inch 

104 t/m 116 cm 16 inch 

122 t/m 128 cm 18/20 inch 

128 t/m 134 cm 22 inch 

134 t/m 140 cm  24 inch 

146 t/m 158 cm 26 inch 

Tip 2: Controleer bij een tweedehands fiets goed of alles werkt en of de fiets compleet is. Een goede kinderfiets 

heeft: 

• een rode achter-reflector, 

• reflectoren in de trappers, 

• zijreflectoren aan de wielen, 

• een stroef oppervlak van de trappers, 

• een duidelijk hoorbare bel, 

• goed werkende remmen (terugtrapremmen en/of handremmen) 

• fietsverlichting voor en achter 

• bij voorkeur een geheel gesloten kettingkast 

Tip 3: Zorg voor een goede zithouding door het verstellen van zadel en eventueel stuur.  

Tip 4: Fietsen met een mand of krat voorop zijn erg gewild, maar zijn zeker voor jongere kinderen veel lastiger 

te bedienen. Het gewicht zit op een ongunstige plaats waardoor het sturen moeilijker wordt.  

Tip 5: Een fietshelm is in sommige landen verplicht. In Nederland is dit nog niet het geval. Met een fietshelm is 

het risico op letsel bij een valpartij wel duidelijk minder. 

 

Dramalessen en muzieklessen 
Vanuit de overheid is geld ter beschikking gesteld om de werkdruk te verminderen. Op De Harlekijn hebben we 

ervoor gekozen om deze gelden deels in te zetten voor kwalitatief goede culturele vorming voor de leerlingen. 

Door het CKE worden dit schooljaar lessen verzorgd voor dans, drama en muziek. Eind vorig jaar zijn we 

begonnen met danslessen. De afgelopen zes weken is juffrouw Femke geweest om dramalessen te geven aan 

alle groepen. Het was leuk om te zien hoe de kinderen meededen en zichzelf konden uiten in de verschillende 

oefeningen. Na de carnavalsvakantie starten de muzieklessen. Juffrouw Ingje komt deze lessen verzorgen op 

woensdag- en op vrijdagochtend. 

 



 

   
 

Oproep Funkey Hockey voor 4 en 5 jarigen 
Ben jij 4 of 5 jaar? Vind je het leuk om spelletjes te spelen én te leren hockeyen? 

Dan is Funkey Hockey echt iets voor jou! Bij Funkey Hockey staat het plezier in 

bewegen voorop. Goed opgeleide trainers zorgen op zaterdagochtend op de 

hockeyvelden van HTC Son voor gave spelletjes met sticks, ballen en nog veel 

meer leuke spelmaterialen. Funkeyhockey is een mooie opstap voor het ‘echte’ 

hockey waarin je vanaf 6 jaar kan instromen. Wil jij zelf ervaren hoe leuk Funkey 

hockey is? Laat je ouders je dan aanmelden via funkey@htcson.nl. Alle jongens 

en meisjes uit groep 1 en 2 zijn van harte welkom om mee te doen. De eerste 

Funkey training is gratis! Kijk voor meer informatie op www.htcson.nl  

 

 

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 vaste 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.  

 

Overblijfhulp gezocht voor maart 
Wij zoeken voor de maand maart nog hulp op alle maandagen, op dinsdag 12 en 26 maart en  op donderdag 21 

en 28 maart.  Instructie voor inschrijven vindt u onderaan deze nieuwsbrief.   

 

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 tussen 10.00 - 12.00 uur. Ook 

u als ouder bent natuurlijk van harte welkom! Op die ochtend laten wij zien waar De Harlekijn voor staat. Naast 

informatie over ons 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.  

 

Nieuws vanuit de Carnavalscommissie 
De afgelopen weken is er keihard gewerkt door een grote groep ouders en kinderen. Heel veel dank daarvoor! 

De karren en de kostuums zijn inmiddels klaar voor de optocht! Zondag 3 maart om 13.11 uur is het zover. We 

hopen dat u allen de deelnemers aan de optocht komt bewonderen. 

http://www.overblijfhulp.nl/


 

   
 

    
 

IVN Son en Breugel biedt natuuroudercursus  

 
Weet je het nog? Op zoek naar krutjes, eikels en kastanjes? De bast van een grove den voelen? Kleine beestjes 

scheppen uit de Dommel en zelf nat worden? Brandnetels plukken of waterpeper proeven? Verwondering 

voelen over een rups die in een wonderschone vlinder verandert? Kinderen leren met al hun zintuigen. Niet 

alleen door te lezen en te luisteren, maar vooral door te voelen, te ruiken, te beleven en te doen. Wij vinden 

het daarom belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de klas kennis kunnen maken 

met de natuur en het milieu. Spelen in de natuur is leuk en gezond en je leert het beste over de natuur als je er 

middenin staat! 

Wat zijn Natuurouders? 

Natuur(groot)ouders vinden het leuk om kinderen uit een klas mee naar buiten te nemen en hen te verbazen 

en verwonderen over al het moois dat in de natuur te vinden is. De leerkracht blijft wel altijd verantwoordelijk 

voor de les.  

De cursus bestaat uit 3 cursus avonden en 2 buitenlessen. De cursus wordt afgesloten met een waterproject 

voor de "eigen" klas. 

Praktische informatie 

Voorlichtingsavond: 26 maart 2019: Kennismaken en proefjes 

Graag aanmelden voor 20 maart! 

Cursusdata: 



 

   
 

• Dinsdag 7 mei - Spoorzoeker 

• Dinsdag 14 mei - Bodemdiertjes 

• Dinsdag 21 mei - Naar buiten "spelenderwijs de natuur in" 

• Dinsdag 4 juni - Waterleven  

• Dinsdag 11 juni - Naar buiten "de waterkist" 

• Schoolactiviteit: tijdens schooltijden in de periode 17 - 28 juni 

Alle avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en eindigen om 22:00 uur. 

De cursus is gratis voor IVN leden. Niet leden betalen € 25 

Dit is inclusief alle cursus materialen, koffie en thee. 

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/natuurouders/natuurouderworden 
 

Bijeenkomst bedplassen GGD 

 

https://ivn.us20.list-manage.com/track/click?u=70ff0338635d36869640f97df&id=2ee582a256&e=02d583b49c


 

   
 

Nieuws vanuit Korein 
Binnenkort starten onderstaande workshops op De Harlekijn. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus 

inschrijven kan nog! 

 
 

 



 

   
 

Het BSO programma voor de voorjaarsvakantie is als volgt: 

 

 

  

 



 

   
 

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

