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Agenda 
02 maart   Luizencontrole 

06 maart   Verhalenverteller 

16 – 20 maart   Week van de lentekriebels, groep 8 

16 maart   Landelijke opschoondag, groep 7 en 8 

18 maart   Groep 3, letterfeest voor ouders en kinderen 11.30 – 12.30 uur 

19 maart   Boomplantdag, groep 8 

21 maart                                       Open dag van 10.00 – 12.00 uur 

24 maart   Fietskeuring, groep 7 

26 maart   Bank voor de klas, groep 6,7,8 

31 maart   Praktisch verkeersexamen, groep 7 

02 april    Schriftelijk verkeersexamen, groep 7 

03 april    Uitreiking verkeersdiploma, groep 7 

08 april    Lentemarkt, 16.00 – 17.30 uur    
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Studiedag 10 februari 
Tijdens de studiedag hebben we als team een workshop gevolgd over creatief denken. Creativiteit wordt ingezet 

om het thematisch onderwijs meer impact te geven. Dit is een verdieping op de methode Blink, waarmee we 

sinds de zomervakantie zijn gestart. Het was een inspirerende ochtend en in een aantal groepen heeft het 

geleerde al tot met mooie, creatieve resultaten geleid.  

Verder hebben we die dag de citotoetsen van januari geanalyseerd, zodat we ons onderwijs de komende 

periode nog doelgerichter vorm kunnen geven. De studiedag eindigden we met een kick-off training van 

ProWise Go. Vanuit deze educatieve omgeving kunnen leerkrachten voortaan webapplicaties en oefensoftware 

klaarzetten en regie hebben over de chromebooks van de leerlingen. Over het gebruik van ProWise Go heeft u 

inmiddels via mail meer informatie ontvangen.   



 

   

 

Voorstellen Sjoerd Bouwman 
Vanaf de carnavalsvakantie is Sjoerd Bouwman de groepsleerkracht 

van groep 6. Hij stelt zich graag aan u voor: Sinds 2015 ben ik, Sjoerd 

Bouwman, werkzaam binnen de vervangerspool van de SKPO. Ik 

kende het onderwijs niet als leerkracht, maar wel vanuit mijn 

werkzaamheden binnen het jeugd- en jongerenwerk. Door de 

vervangerspool heb ik de mogelijkheid om ook binnen het onderwijs 

rond te kijken en mijn visie op onderwijs verder te ontwikkelen. 

Ik hou van een uitdaging en ben nieuwsgierig, daarom volg ik sinds 

augustus 2018 de opleiding Master Educational Needs aan Fontys. Hiervoor heb ik 15 jaar gewerkt als 

coördinator van netwerken voor jeugdhulpverlening en de (project)coördinatie en coaching van het jeugd- en 

jongerenwerk voor gemeentes in Midden-Nederland. 

Aan de rand van Eindhoven woon ik samen met mijn vrouw. Een heerlijke plaats voor mij om het bos in te gaan 

en lekker hard te lopen of uren te wandelen. Beweging is voor mij belangrijk om mijn lichaam in conditie te 

houden en lekker te ontspannen. Verder hou ik van tuinieren en mijn eigen planten te kweken. Mijn wens is om 

in de toekomst zelf al mijn eten te verbouwen. Naast deze beweging ligt mijn passie in de fotografie. 

Belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en volwassenen vind ik doorzettingsvermogen, elkaar helpen, 

zelfstandigheid en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Geloven in je eigen kracht en mogelijkheden om 

voorbereid te zijn op en bij te dragen aan een steeds veranderende maatschappij. 

In groep 6 sta ik vier dagen in de week (niet op dinsdag). Wandel gerust binnen. Mijn mailadres vindt u terug in 

de schoolapp. 

Open Dag 
 

Ook in 2020 zullen onze deuren weer open staan voor nieuwe leerlingen, hun ouders en andere 

geïnteresseerden. De nieuwe banner hangt inmiddels aan het schoolgebouw en ook op de matrixborden van de 

gemeente wordt de open dag al aangekondigd.  Dit jaar vindt de open dag plaats op zaterdagochtend 21 maart 

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, werken op de chromebooks, Kanjertraining en nog veel meer. Daarnaast 

gaan we allerlei leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Een aantal leerlingen zal die ochtend  

rondleidingen geven. 

 



 

   

 

Carnavalsoptocht 2020 
Even was het schrikken toen de optocht op zondag 23 februari vanwege het slechte weer werd afgelast. Gelukkig 

ging deze alsnog op dinsdag door. We zijn trots op alle ouders en kinderen die namens De Harlekijn hebben 

deelgenomen aan de optocht. Het zag er prachtig uit. Dank voor alle tijd en energie die jullie in de 

voorbereidingen hebben gestoken! 

  

 

 

Taallessen voor anderstalige ouders 
Afgelopen weken heeft een aantal anderstalige ouders een taalcursus 

gevolgd. Iedere maandagmiddag kwamen ze samen op onze school. 

Aan bod kwamen de verschillende thema’s op school, het lezen van de 

nieuwsbrief en rapporten en het voeren van een oudergesprek. Het 

waren niet alleen leerzame, maar ook gezellige bijeenkomsten 

Inmiddels hebben de deelnemende ouders hun certificaat ontvangen. 

Van harte gefeliciteerd! 

 



 

   

 

 

Informatieavond bedplassen en zindelijkheid vanuit de GGD op 5 maart 
's Ochtends en/of 's nachts natte lakens, vieze onderbroeken, niet durven logeren bij vriendjes, bang dat 

anderen iets ruiken, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Problemen met zindelijkheid, daar 

wil je toch van af, als kind én als ouder! De GGD Brabant-Zuidoost organiseert een aantal informatieavonden in 

de regio voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met zindelijkheidsproblemen.  

Zindelijk zijn 

Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de 

basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen 

komt broekplassen nog voor en boekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met 

zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s meerdere 

informatieavonden over bedplassen of broekpoepen. Op zo’n avond krijgt u achtergrondinformatie over deze 

zindelijkheidsproblemen. Ook bespreken we de verschillende manieren en praktische tips om ze aan te pakken.  

U bent welkom op onze infoavond op 5 maart 2020 in het auditorium van het Catharinaziekenhuis Eindhoven. 

Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor 

deze avond zijn 3 euro. 

Aanmelden: https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Informatieavonden%20zindeljkheid.aspx     

Afsluiting schoolthema ‘grote experimenten’ 
Op woensdag 12 februari hebben we gezamenlijk het thema ‘grote experimenten’ afgesloten. In iedere groep 

was veel te doen en te ontdekken over dit thema. We hebben een hete-peper-cake kunnen proeven en 

eigengemaakte vlogs kunnen zien, waarin leerlingen natuurkundige verschijnselen uitlegden. Ouders konden 

handige uitvindingen bewonderen, zo snel mogelijk balpennen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en leren 

op de zandtafel hoe hunebedden gemaakt werden. Dank aan alle ouders en belangstellenden voor jullie bezoek! 

     
  

 

 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Informatieavonden%20zindeljkheid.aspx


 

   

 

Overblijfhulp gezocht voor schooljaar 2019-2020 
Ook dit schooljaar rekenen we weer op uw hulp om de leerlingen veilig en fijn te laten overblijven. We zoeken 

nog overblijfhulp van 12.00 uur tot 12.45 uur. In maart is er nog hulp nodig op dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart 

en op donderdag 5 en 19 maart. Inschrijven kan op de gebruikelijk manier. Een instructie vindt u onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 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

