Agenda
1 t/m 16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
24 mei
t/m 26 mei
31 mei
1 juni

Meivakantie – alle kinderen zijn vrij
Luizencontrole alle leerlingen
Schoolreis groep 7 en 8
Groep 7: fietskeuring
Schoolreis groep 1 t/m 6
2e Pinksterdag – alle leerlingen vrijdag
Sparen voor sport- en spelmateriaal voor school bij COOP
Groep 8: bezoek kamp Vught
Groep 7: praktisch verkeersexamen
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De Harlekijn en corona
In maart werden we geconfronteerd met een flink aantal coronabesmettingen op school. Dat
heeft ons, in overleg met de GGD doen besluiten om tijdelijk weer over te stappen op online
onderwijs. Na anderhalve week konden we de leerlingen weer fysiek ontvangen. Inmiddels zijn
we alweer 5 weken open. De tijdelijke overstap op online onderwijs is een verstandige keuze
gebleken. Sindsdien hebben er geen besmettingen meer op school plaatsgevonden. Toch is een

lesdag nog altijd anders dan anders en anders dan we zouden willen. Er is geen dag geweest
dat alle leerlingen op school waren. Altijd is er wel iemand in quarantaine of afwezig door
verkoudheid. We doen er alles aan om ons onderwijs zo normaal mogelijk voor de kinderen te
laten verlopen. Gelukkig zien we dagelijks blije kinderen die aan het leren zijn en zich veilig
voelen. Voorlopig blijven de huidige maatregelen op school nog van kracht. In een van de
eerstvolgende persconferenties verwachten we meer te horen over het basisonderwijs.
Vanzelfsprekend hoort u van ons als er aanpassingen in de maatregelen gedaan kunnen
worden.

Koerskaart ouders – uitslag vragenlijst
In februari en maart heeft u als ouders een vragenlijst gekregen, de zogeheten koerskaart. We
hebben daarop een goede respons ontvangen, waarvoor dank! U werd daarin als ouders
bevraagd over het onderwijs en de gang van zaken op De Harlekijn. Ook leerlingen en
leerkrachten hebben een soortgelijke vragenlijst gekregen.
We zijn er trots op dat we van u als ouder het rapportcijfer 8 gekregen hebben! Met name de
onderwijskwaliteit, de veiligheid, het welbevinden van uw kind en het pedagogisch handelen
worden hoog beoordeeld. Naast de algemene vragen, waren er schoolspecifieke vragen over
Modules op Maat (MoM), de Kanjertraining en Onderzoekend en Ontwerpend leren met Blink.
Ouders van leerlingen die gebruik maken van MoM zijn erg tevreden over deze begeleiding.
Blink en Kanjertraining worden goed gewaardeerd, maar de communicatie hierover kan nog
beter. Een ander aandachtspunt is gericht op het eigenaarschap. Wat is onze visie hierop en
hoe kunnen we kinderen helpen met bijvoorbeeld het plannen van hun werk, het leren leren
en zelfstandigheid bevorderen? Omdat ‘eigenaarschap’ ook uit de vragenlijst van leerlingen en
van leerkrachten naar voren kwam als aandachtspunt, gaan we hier als team mee aan de slag.
Tot slot noemt u als ontwikkelpunt de informatievoorziening rondom de ontwikkeling van uw
kind.
Over het online onderwijs heeft u ook feedback gegeven. We zijn blij dat u over het algemeen
tevreden bent over het verloop van het onderwijs in die periode. Enkele verbeterpunten
nemen we mee voor als er in de toekomst onverhoopt nog een keer een schoolsluiting komt.
Op de vraag wat u het sterkste punt van De Harlekijn vindt, geeft u aan dat u met name de
kleinschaligheid en de fijne sfeer op school waardeert. Er is oog voor ieder kind en kinderen
mogen zichzelf zijn. Ook over het brede onderwijsaanbod bent u tevreden.

Aanleg klimaatbeheersingssysteem
In de meivakantie worden hak- en boorwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de aanleg van het
nieuwe klimaatbeheersingssysteem. Omdat deze werkzaamheden de nodig geluids- en
stofoverlast zullen geven, vinden de werkzaamheden in de vakantie plaats. Ter voorbereiding
hebben we op vrijdag 30 april alle meubilair verplaatst en stofvrij in plastic verpakt. Na de
vakantie is als het goed is al het grove werk gedaan. Dan zijn de buizen gemonteerd, de lateien
geplaatst en de ventilatieroosters aangebracht De daadwerkelijke ingebruikname volgt naar

verwachting in juli. Hoewel het nu de nodige voorbereidingen vergt, kijken we vooral naar de
nabije toekomst; een fris gebouw met een gezond binnenklimaat.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april organiseerden we de ‘coronaproof’ Koningsspelen. De groepen 1 en 2 bleven
op het schoolterrein en deden daar allerlei leuke spelletjes. De groepen 3 t/m 8 mochten naar
de hockeyvelden van HTC. Onze gymleerkracht Wessel en juffrouw Sanne hebben daar een
sportief programma in elkaar gezet. De kinderen hebben lekker veel bewogen tijdens de
zonnige dag!

Schoolfruit
Door de tijdelijke overstap op online onderwijs heeft de levering van schoolfruit even
stilgelegen. De levering is daardoor verlengd tot 31 mei. De kinderen krijgen tot dan
iedere woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente op school.

Bag2School
De inzamelactie heeft deze keer 425 kg aan oude
kleding, doeken, knuffels en schoenen opgeleverd. Dit is
goed voor het mooie bedrag van 127,50 euro! We zullen
dit besteden aan extra plantenbakken, zodat we meer
groen in de hal creëren.

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Tijdens de vergadering van 21 april zijn de volgende zaken besproken:
• Trendanalyse laat overall groei zien in alle groepen;
• Groep 6 krijgt na Pinksteren weer als gehele klas les;
• Extra geld beschikbaar vanuit overheid (Nationaal Programma Onderwijs) om de huidige
generatie dezelfde kansen te bieden als de generaties die zonder pandemie naar school gingen;
• Vragenlijst-resultaten van leerlingen, ouders en leerkrachten bekeken en besproken;
• Jaarkalender voor schooljaar 2021-2022 bekeken, besproken en goedgekeurd door de MR.
Bij de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad, op woensdag 19 mei zijn de leerlingen
van de leerlingenraad uitgenodigd.

Spaar mee voor sport- en spelmaterialen voor school bij COOP
Doet u uw boodschappen bij Coop? Van 19 april tot en met
23 mei ontvangt u bij verschillende actieproducten gratis
Doekoe–munten. Hiermee spaart u met ons mee voor leuke
sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, onze gymles
of sportdag. Geef uw #Doekoe aan onze school in de display
in de Coop-winkel. Kijk voor meer info op: coop.nl/doekoe

Rekencircuit in groep 3
In groep 3 zijn de leerlingen bewegend aan het leren. Niet alleen in de werkboekjes sommen maken,
maar een keer op een andere manier. Dat zorgt voor betrokken koppies!

Jaarkalender schooljaar 2021-2022
De jaarplanning 2021-2022 is inmiddels goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. U vindt op de
kalender een overzicht van de schoolvakanties en de studiedagen. De planning is opgenomen op onze
website en in de app.

Thema bouwen in groep 1 en 2
Enige weken geleden startte in de kleutergroepen het thema ‘bouwen’. Samen met de kinderen is aan
het begin van het thema een woordweb gemaakt. Wat weten we al en wat gaan we leren? Alles stond
in het teken van bouwen: het voorleesverhaal, de woordenschatontwikkeling, de poppenhoek, de
kralenplanken, opdrachten beeldende vorming en de rekenspellen. De zandtafel werd een bouwplaats
en in de bouwhoek werden de meest prachtige bouwwerken gemaakt. Als klap op de vuurpijl bezochten
de kinderen afgelopen week de aanbouw van school. De bouwvakkers hebben een interessante
rondleiding gegeven. Het was een leerzaam en betekenisvol thema.

Klimaatkenners in groep 5 en 6
In de groepen 5 en 6 hebben de kinderen de afgelopen weken veel geleerd rondom het thema
‘klimaatkenners’. De kinderen onderzoeken in dit thema wat het verschil is tussen weer en klimaat. Ze
ontdekken wat de redenen voor de klimaatverandering zijn. Een gastspreker vanuit het
Wereldnatuurfonds heeft via een online verbinding lesgegeven aan de groepen 5 en 6. Ze heeft laten
zien welke gevolgen klimaatverandering voor aarde, mensen en dieren kan hebben. Kinderen zijn met
eigen onderzoeksvragen aan de slag gegaan rondom verspilling. Ze leren vanuit het thema en van elkaar
wat je zelf kan doen om meer duurzaam te zijn.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is weer goed
gevuld. Mocht u een missend voorwerp herkennen,
stuur dan een mail naar y.tournoij-bijl@skpo.nl. De
spullen zullen dan in de klas teruggeven worden aan
uw zoon of dochter. Het is fijn als er een naam op de
broodtrommel of drinkbeker staat, dan kunnen we
deze meteen teruggeven.

Fijne vakantie
Team De Harlekijn wenst u allen een hele fijne, welverdiende meivakantie toe.
Geniet van elkaar en blijf gezond!

