
 

   
 

Agenda 
3 maart   14.15 uur opruimwedstrijd Wereld met Lef 

7 maart   Groep 7: museumdag in Van Abbemuseum 

   20.00 uur MR vergadering 

8 maart   Groep 7 naar Dafmuseum 

9 maart   Rapport mee naar huis 

13 en 14 maart  Oudergesprekken 

14 maart  Groep 8: voorstelling Dido en Aisha in muziekgebouw 

14 maart  Verkeersveiligheid: ervaren van dode hoek vrachtwagen 

18 maart  Open dag De Harlekijn en Korein Zandstraat van 10.00 uur tot 12.00 uur 

20 maart  Studiedag – alle kinderen vrij 

21 maart  19.00 u onderwijscafé in Dommelhuis (voor aanmelding: zie verderop in nieuwsbrief) 

30 maart  Groep 7: Praktisch verkeersexamen 
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Open dag De Harlekijn en Korein Zandstraat 
Op zaterdag 18 maart staan tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze deuren open 

voor ouders met peuters en alle andere geïnteresseerden in onze school. Deze 

ochtend laten wij zien waar De Harlekijn voor staat. Leerlingen van de 

leerlingenraad verzorgen tijdens de open dag de rondleidingen door de 

school. Naast informatie over het reguliere dagprogramma, vertellen wij over 

onze Modules op Maat, onderzoekend en ontwerpend leren, Brainportschool, 

Kanjertraining en nog veel meer. Ook bij de collega's van BSO en dagopvang 

partner Korein bent u van harte welkom.  

 

Open podium 
Op Valentijnsdag was er weer een geslaagd open podium. Dit keer werd het gepresenteerd door Lara en Mira 

uit groep 8. Er was zang, muziek en dans. Ook werden de Prins en Prinses Carnaval gekozen.  

     
 

   

Opruimwedstrijd 
Op vrijdag 3 maart wordt de derde opruimwedstrijd georganiseerd. Komen jullie ook een uurtje meehelpen om 

het dorp weer zoveel mogelijk zwerfafvalvrij te maken? We verzamelen om 14.15 uur op het Raadhuisplein. De 

wedstrijd duurt tot 15.00 uur. Dan is er wat drinken met iets lekkers. Voor degene die het meeste vuil heeft 

opgehaald is er ook dit keer weer een leuke prijs. 
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Verkeersveiligheid 
Op dinsdag 14 maart komt er een grote vrachtwagen naar school. Het doel is dat de kinderen ontdekken wat 

een dode hoek is. Ze gaan zelf als ‘vrachtwagenchauffeur’ ervaren hoe slecht fietsers zichtbaar zijn als ze langs 

een vrachtwagen rijden. Zo worden ze zich bewust van het bestaan van de dode hoek en leren ze hoe ze daar 

veilig mee om kunnen gaan.  

Tess uit groep 8 is voorleeskampioen Son en Breugel 
Ook dit jaar wordt de Nationale Voorleeswedstrijd 2023 georganiseerd voor alle leerlingen van 

groep 7 en 8. Eerder werd Tess al voorleeskampioen van De Harlekijn. Tess las voor uit het 

spannende boek ‘De Magische Apotheek’ van Anna Ruhe. Volgens Tess is het een echte 

aanrader! De lokale kampioenschappen vonden plaats in het Dommelhuis. Er was een jury en 

daarnaast was er veel publiek. De klasgenoten van Tess hadden een groot spandoek voor haar 

gemaakt. Tess las weer mooi voor en won ook deze wedsrijd. Nu mag ze zich 

voorleeskampioen van heel Son en Breugel noemen. Gefeliciteerd Tess!  Op 11 maart gaat ze 

strijden in de Brabantse halve finale. Veel succes toegewenst.  

Engelse brieven uit Italië 
Als Brainportschool zijn we gekoppeld aan een school in Italië. De leerlingen van de Italiaanse school hebben al 

prachtige Engelse brieven geschreven aan onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De retourbrieven hebben onze 

leerlingen inmiddels geschreven. Het is niet alleen een leuk, maar ook een erg leerzaam project. En wat kunnen 

de Italiaanse kinderen prachtig schrijven! 
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 Sterke verhalen in groep 3 en 4 
In groep 3 en 4 is het thema Sterke verhalen. De kinderen onderzoeken de tijd van ridders en jonkvrouwen. Ze 

schrijven er zelf een sterk verhaal over. De kinderen leren heel veel nieuwe woorden die te maken hebben met 

de riddertijd. Door tekeningen bij al deze nieuwe woorden te maken, blijven ze nog beter onthouden.  

 

Oudergesprekken maart 
Op 13 en 14 maart vinden de oudergesprekken plaats. Op maandag 27 februari heeft u een mail ontvangen 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 sluit op woensdag 8 maart om 12.00 uur. 

Heeft u voor die tijd niet zelf ingeschreven, dan plannen wij voor u een gespreksmoment.  

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.  

Sanne wordt onze specialist nieuwkomersonderwijs 
Juffrouw Sanne uit groep 6 is begonnen met de opleiding ‘specialist nieuwkomersonderwijs’. Deze post HBO 

opleiding duurt een jaar. Met Sanne als specialist hebben we straks  nog meer kennis in huis over o.a. het creëren 

van een veilige leeromgeving voor nieuwkomers, het inrichten van onderwijs afgestemd op de (leer)behoefte 

van anderstalige kinderen en over traumaverwerking bij gevluchte kinderen.  
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Puck wint ontwerpwedstrijd collectebus voor Goede Doelen Week  

 
 
Een groot aantal leerlingen van De Harlekijn heeft meegedaan aan de ontwerpwedstrijd voor de Goede Doelen 

Week. Op de collectebussen komen namelijk stickers die zijn ontworpen door kinderen. De mooiste, origineelste 

en kleurrijkste ontwerpen komen op de bussen. 

Op donderdag 16 februari werden de winnaars bekend gemaakt. Zij werden op school verrast door de voorzitter 

van Stichting Goede Doelen Week Son en Breugel. Puck uit groep 7 is de winnaar van alle bovenbouwkinderen 

uit ons dorp. De onderbouw- en middenbouwwinnaars zijn leerlingen van andere scholen. Van harte 

gefeliciteerd Puck! 

Een week vol carnavalsplezier  
Tijdens het open podium zijn Esey en Roos uit groep 8 verkozen tot Prins en Prinses Carnaval van school. Op 

woensdag was er de jaarlijkse gekke haren dag. We konden de mooiste creaties bewonderen. Donderdag was 

er voor het eerst de ‘alles-behalve-een-rugzak-dag’. De broodtrommels werden in de meest fantastische, 

creatieve voorwerpen mee naar school genomen: in een rollator, kruiwagen, crueslidoos, knapzak, 

gereedschapskist, vissenkom of nachtkastje. Alles kon. We genoten van de creativiteit van de leerlingen. Vrijdag 

werd een gezellige dag. Na een bezoek van Prins Menno en zijn gevolg was er in alle groepen wat te doen: 

muziekbingo, knutselen, filmkijken en buitengym. 

 E  
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Samen sterk tijdens de carnavalsoptocht 
Na weken van voorbereidingen en fanatiek knutselen was het zondag 19 februari 2023 zover; de deelname aan 

de carnavalsoptocht! De locomotief en wagens vol rotsen met goud werden naar Breugel gebracht. Hier werd 

verzameld in het clubhuis van korfbalvereniging De Corridor om de laatste details toe te voegen. Allemaal 

dezelfde “GOUDZOEKER” trui aan, gouden Harlekijn riem om, bouwhelm op en pikhouwelen en zeven mee. 

Zelfgeschilderde lampionnen met lichtjes en kruiwagens vol goud om uit te delen aan het publiek. Roetvegen 

en goudkorrels werden op de gezichten geschminkt door juffrouw Carin en verschillende ouders. Vol vrolijkheid, 

energie en als mooi team ging daarna de optocht van start. Fanatiek werd er onderweg gedanst, goud uit de 

rotsen gehakt en middels zeven goudklompjes aan het publiek uitgedeeld. Samen sterk en vele blijde gezichten 

zowel bij de deelnemers als bij het publiek.  

Het was een lange tocht van Breugel naar Son met stilstaan en dan weer vrolijk verder. Gelukkig waren de 

weersomstandigheden goed. De kinderen en ouders bleven enthousiast en het vele publiek naast de route 

zorgde voor een waar carnavalesk avontuur. Aan het einde van de route werden de deelnemers beloond met 

lekkers en een pakje drinken aangeboden door de school. Daarna steeg de spanning, zouden we een prijs 

gewonnen hebben? Na de optocht ging in de carnavalstent de gezelligheid verder en werden de kinderen 

verrast met een uitnodiging om het podium te betreden. De grote loopgroep van De Harlekijn werd beloond 

met een 4e prijs. Wat een blijdschap en een grote beker, we zijn trots op deze mooie prijs! 

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om dit mogelijk te maken, de blijde gezichten waren goud! Wat zou 

het mooi zijn als dit volgend jaar weer gerealiseerd kan worden. Hiervoor is wel hulp vanuit ouders nodig. Wees 

welkom om er samen met andere enthousiaste ouders voor te zorgen dat De Harlekijn volgend jaar weer 

meedoet met de optocht! Graag even mailen naar carnavalharlekijn@gmail.com. 
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Onderwijscafé Son en Breugel 
Op dinsdagavond 21 maart wordt 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.  

• Aanvang: 19. 00 uur 

• Aanmelden: 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. Mist u iets, 

dan kunt u bellen naar school of mailen naar Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl           
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