
 

   
 

Agenda 
2 april     Groep 7: praktisch verkeersexamen 

3 april   De grote rekendag 

4 april   Groep 7: schriftelijk verkeersexamen 

4 april   Spreekuur CMD bij De Harlekijn van 8.30 uur - 9.30 uur 

5 april   Groep 7: uitreiking verkeersdiploma 

12 april   Koningsspelen 

13 april   Open dag op De Harlekijn van 10.00 uur -12.00 uur 

16-17 april  Eindtoets groep 8 

18 april   Spreekuur CMD bij De Harlekijn 8.30 uur - 9.30 uur 

19 april   Paasviering 

20 april – 5 mei  Voorjaarsvakantie 

 

Fietscontrole en verkeersexamen groep 7 
Op dinsdag 26 maart was er een fietskeuring op school voor groep 7. De meeste fietsen waren in orde. Bij een 

enkele fiets moest een rem of reflector hersteld worden. Op dinsdag 2 april is het praktisch verkeersexamen. 

De kinderen fietsen dan zelfstandig een bepaalde route door Son.  

 

Ons schoolplein wordt groener! 
Zoals u wellicht heeft gezien zijn de werkzaamheden aan het 

schoolplein gestart. Inmiddels zijn extra bomen geplant, die zorgen 

voor meer schaduw en zijn de zaaibakken voor de moestuin geplaatst. 

Binnenkort krijgen we nog boombanken en worden er twee nieuwe 

speeltoestellen geplaatst. Zo kunnen onze leerlingen nog fijner spelen!  

De kosten hiervoor worden betaald vanuit een subsidie die we 

ontvangen hebben.  

Zie hier de link naar een artikel in de MooiSonenBreugel krant over ons 

nieuwe plein.  

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/23717/groen-schoolplein-voor-de-harlekijn- 

 

Bag 2 school 
De afgelopen week zijn er weer heel wat zakken met oude kleding, dekens, gordijnen en schoenen verzameld. 

Alle sterke kanjers van groep 5 hebben meegeholpen om de zakken in de bus te zetten. De totale opbrengst is 

€ 162,60. Dit gaan we besteden aan iets voor de leerlingen. We danken u hartelijk voor uw hulp! 
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Nieuws vanuit de MR naar aanleiding van vergadering maart 
• De MR gaat actief meedenken over de inhoud van het schoolplan i.v.m. instemmingsrecht, 

• De vragenlijst voor het oudertevredenheidsonderzoek is in concept doorgestuurd, 

• De MR is vertegenwoordigd op de Open Dag op zaterdag 13 april, 

• De inhoud van de studiedag is besproken, 

• Er is gestart met de aanpassingen van het schoolplein en deze zullen naar verwachting gereed zijn 

voor de open dag.    

 

Uw mening telt: oudertevredenheidspeiling 
Afgelopen week heeft u een mail gekregen met daarin de uitnodiging om mee te doen aan een 

tevredenheidspeiling. We vinden het heel fijn als u hieraan meewerkt. Per gezin vragen we u om één lijst in te 

vullen. Mocht u als ouders gescheiden leven en allebei mee willen doen aan het onderzoek, dan kunt u extra 

inloggegevens ophalen bij Yvonne. We hopen van harte dat heel veel ouders vóór de meivakantie de 

vragenlijst hebben ingevuld.   

 

Voortgang uitbreidingsplannen 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een positief collegebesluit genomen over de 

uitbreidingsplannen van De Harlekijn. In april wordt het plan verder besproken in een commissie. Als deze 

commissie ook positief is, dan wordt de maand er na een raadsbesluit genomen. Bij een goedkeuring door de 

raad, kunnen we verder met de uitvoering van de plannen om een dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar bij 

onze school te bouwen.  

 



 

   
 

Stichting Kika zomerkamp 
Sinds vorig jaar is Stichting Kika tijdens de zomervakantie te gast bij 

Dutmella aan het Dutmellapad in Son en Breugel. De stichting organiseert al 

ruim 60 jaar kinderkampen, met name voor kinderen van wie de ouders weinig 

tot geen draagkracht hebben. Op zondag 7 april houdt de stichting een open 

dag bij Dutmella. Voor meer informatie en voor aanmeldingen voor het 

zomerkamp kunt u kijken op www.stichtingkika.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. De vaste overblijfouder helpt 

na de lunch met het schoonmaken van de tafels van de onderbouwgroepen en surveilleert mee op het plein. 

Ook krijgt u als vaste overblijfouder een korte Kanjertraining, zodat u kinderen kunt aanspreken op een manier 

die past bij onze school. De vaste overblijfouder krijgt een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per keer. Vooraf 

dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te worden. Informatie hierover of aanmelden kan bij 

Yvonne. 

 

Oudercafé in de bibliotheek 
Op maandagavond 15 april wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur de 

eerste Oudercafé-avond georganiseerd bij bibliotheek Dommeldal Son, 

in samenwerking met LEVgroep Son. Het Oudercafé biedt ouders en 

opvoeders de mogelijkheid om elkaar op een fijne, ontspannen manier te 

ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Iedere maand staat een ander 

onderwerp centraal.  

Op 15 april is dat ‘Relaxkids’. Kinder- en ontspanningscoach Christel 

Lubse van Kristal Kids geeft praktische tips en handvatten aan ouders 

over hoe je met je kind kunt ontspannen.  

Op maandagavond 20 mei en maandagavond 17 juni zijn de volgende 

Oudercafés. Het thema voor het Oudercafé op 20 mei is 

‘gameverslaving’. 
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Koningsspelen op vrijdag 12 april  
Ook dit jaar doen we mee met de Koningsspelen. Net als voorgaande jaren is er een 

programma voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 op school. De kinderen van groep 4 

t/m 8 worden verwacht op de hockeyvelden van HTC Son aan de Rooijseweg 3.  

Dit jaar hebben we een eigen sportief programma gemaakt, net als een aantal andere 

Sonse scholen. We beginnen de dag met een Koningsontbijt. Via een mail heeft u al meer informatie 

ontvangen over het programma van die ochtend.  

 

Overblijfhulp gezocht voor april en mei  
Wij zoeken nog hulp voor dinsdag 2 en 16 april en voor donderdag 11 en 18 april. Na de meivakantie zoeken 

we hulp voor dinsdag 7 en donderdag 9 mei. Instructie voor inschrijven vindt u onderaan deze nieuwsbrief.   

 

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) 
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