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Agenda 
8 juni   Volledige herstart 

12 juni   Groep 8 alternatieve activiteit voor schoolkamp op school 

18 juni    Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

22 juni t/m 3 juli  Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

26 juni   Rapporten mee  

29 juni – 3 juli  Facultatieve oudergesprekken  

1 juli   17.30 uur – 19.00 uur jaarafsluiting 

7 juli   Eindmusical en afscheidsavond groep 8  

9 juli   Doorschuifochtend, leerlingen van groep 8 zijn vrij 

10 juli   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

11 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 
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Jaarafsluiting woensdag 1 juli 
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen van een corona-proof jaarafsluiting met ouders en kinderen. 

Het belooft een leuke activiteit te worden. We houden wat we gaan doen nog even geheim, maar willen jullie 

woensdag 1 juli tussen 17.30 uur en 19.00 uur vrijhouden?  



 

   

 

Groepsindeling schooljaar 20-21 
Over enkele weken start de zomervakantie. Vanzelfsprekend zijn we met het team bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij hoort ook de groepsindeling. Na zorgvuldig beraad zijn 

we tot de volgende indeling gekomen: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2A Eveline Kooistra  Eveline Kooistra  Eefke v.d. Wijst Eefke v.d. Wijst Eveline Kooistra  

Groep 1 / 2 B Carin van Zitteren / 

Eefke v.d. Wijst 

Carin van 

Zitteren  

Carin van 

Zitteren  

Carin van 

Zitteren  

Eefke v.d. Wijst 

Groep 3 Gertie Jacobs / 

Lianne v. 

Scherrenburg 

Maaike Sanders  Maaike Sanders  Maaike Sanders  Maaike Sanders  

Groep 4 Jolanda Schalken / 

Marjon Dozy  

Marjon Dozy  Marjon Dozy  Jolanda Schalken  Jolanda Schalken  

Groep 5 Esther de Visser  Esther de Visser  Esther de Visser  Esther de Visser  Annette v.d. Laar  

Groep 6 Annette v.d. Laar Annette v.d. Laar Gertie Jacobs  Gertie Jacobs  Gertie Jacobs 

Groep 7 Thijs v. Weert Thijs v. Weert Thijs v. Weert Thijs v. Weert Thijs v. Weert 

Groep 8 Rob Bentink Rob Bentink  Rob Bentink  Rob Bentink  Rob Bentink  

      
      

Jaarkalender schooljaar 2020-2021 
De jaarplanning 2020-2021 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. 

Gymlessen op school door meneer Wessel 
Sinds 11 mei geeft meneer Wessel de gymlessen op het schoolplein. De kinderen genieten van de sportieve, 

gevarieerde lessen! 

   



 

   

 

Voorstellen Thijs van Weert 
Op onze vacature voor leerkracht is een groot aantal reacties binnengekomen. De benoemingsadviescommissie 

heeft Thijs van Weert gekozen als nieuwe collega op De Harlekijn. We zijn erg blij dat hij ons team komt 

versterken en heten hem van harte welkom. Thijs stelt zich in onderstaande tekst alvast aan u voor en hij komt 

binnenkort op school om kennis te maken met zijn nieuwe groep. 

Mijn naam is Thijs van Weert, ik ben 36 en ik woon in Best samen met mijn vrouw en 
dochter. Vanaf het nieuwe schooljaar word ik de leerkracht van groep 7. Voorheen 
heb ik tien jaar gewerkt op De Floralaan in Eindhoven en op dit moment ben ik 
werkzaam op SBO De Verrekijker in Veldhoven. In de voorgaande jaren heb ik altijd 
met veel plezier in de bovenbouw gewerkt. Ik vind de interactie met de kinderen, de 
gymlessen en de wereldoriënterende vakken erg leuk. Ik heb veel zin in het komende 
schooljaar! 

Groet, Thijs 

 
Werkzaamheden in zomervakantie 
Vanuit het planmatig onderhoud is er een aantal zaken op school inmiddels toe aan vervanging. Zo wordt in de 
zomervakantie de gehele vloer vernieuwd. We hebben gekozen voor een gemakkelijk schoon te houden PVC 
vloer in een frisse, rustige groentint. Daarnaast wordt alle verlichting vervangen door LED lampen. De 
werkzaamheden nemen een groot deel van de zomervakantie in beslag. Later in het jaar wordt een 
klimaatbeheersingssysteem aangelegd, zodat we de temperatuur in het gebouw beter kunnen reguleren en er 
meer frisse lucht in het gebouw komt.  

Verkeersexamen groep 7  
Het theoretisch verkeersexamen van groep 7 is verzet naar donderdag 18 juni. Op de examenwebsite: 
examen.vvn.nl heeft uw kind de mogelijkheid om oefenexamens te maken. Het praktisch verkeersexamen van 
groep 7 is doorgeschoven naar volgend schooljaar. De datum is nog niet bekend, maar die volgt t.z.t. als uw kind 
in groep 8 zit. 

Aanbouw kinderopvang 
Het is alweer twee jaar geleden dat we met u voor het eerst onze plannen deelden voor de uitbreiding met 

dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. In die tijd hebben we niet stil gezeten. Inmiddels is het ontwerp zover, 

dat we voornemens zijn om in juni de vergunningaanvraag bij de gemeente in te dienen. De aanbouw biedt 

plaats aan in totaal maximaal 32 kinderen, verdeeld over een babygroep en een peutergroep. 

Ter voorbereiding op de aanbouw zijn in de meivakantie de twee kleuterlokalen voorzien van eigen 

buitendeuren. De kinderen kunnen zo tijdens de bouw door een eigen deur veilig naar binnen en naar buiten. 

Voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen, wordt het pannaveldje nog verplaatst naar de ruimte achter 

groep 8. Als alles goed gaat dan zal in het najaar gestart worden met de daadwerkelijke bouw voor dagopvang. 

De oplevering van de aanbouw wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Vanzelfsprekend houden we u 

op de hoogte van de ontwikkelingen en hoort u van ons wat we doen om de lessen tijdens de bouw veilig en 

goed te laten verlopen. 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets positie aanbouw 

 

      

Bovenaanzicht aanbouw     Gevel aanbouw aan achterzijde 

 

     

Gevel aanbouw voorzijde     Indeling aanbouw 

Toetsen, laatste rapport en ouderavond  
Door de huidige coronaperiode sluiten we dit schooljaar op een iets andere manier af dan u gewend bent van 

ons. We hebben de afgelopen periode op een andere manier onderwijs gegeven en passen daarom ons 

toetsbeleid ook aan. Dat betekent dat er alleen getoetst wordt waar we de ontwikkeling van de kinderen 

specifieker in beeld willen brengen. Vanaf groep 3 bepalen we het AVI leesniveau zodat de kinderen in de 

zomervakantie lekker op hun niveau boeken kunnen lezen. Voor groep 5 en 6 willen we daarnaast ook nog de 

Voorzijde school /Zandstraat 

 



 

   

 

ontwikkeling van rekenen en begrijpend lezen goed in kaart brengen. En in groep 7 volgen we wel de huidige 

toetskalender om een gedegen voorlopig advies te kunnen geven.  

Het laatste rapport van dit schooljaar zal er ook anders uitzien dan gewend. Omdat we niet overal alle toetsen 

afnemen, kunnen we deze niet zoals gebruikelijk met u delen.  Zowel de leerkracht als uw kind zelf vullen deze 

keer ieder een bladzijde in over de ontwikkeling in de afgelopen maanden. Daarnaast maken de kinderen  een 

eigen overdracht voor de nieuwe leerkracht. Het rapport gaat op 26 juni mee naar huis. 

De oudergesprekken zullen plaatsvinden in de week van 29 juni - 3 juli. U kunt hiervoor uitgenodigd worden 

door de leerkracht of zelf aangeven dat u graag een gesprek met de leerkracht wilt. De manier waarop we de 

gesprekken houden is een uitdaging i.v.m. de RIVM richtlijnen. Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind de 

gesprekken graag digitaal of telefonisch wil houden of dat een gesprek op het schoolplein plaats kan vinden. Dit 

kan per groep verschillen, de leerkracht bepaalt in overleg met u wat zij/hij het prettigste vindt in deze. We 

komen hier nog op terug bij u. 

Nieuwsbrief 
In de maanden april en mei heb ik u geregeld informatie gestuurd in een aparte brief. Die maanden zijn er geen 

nieuwsbrieven verstuurd. Ik ben benieuwd in hoeverre u de nieuwsbrief heeft gemist. Hieronder vindt u een 

link naar een korte anonieme vragenlijst over de nieuwsbrief. Het is fijn als u de tijd neemt om deze in te vullen. 

Het neemt ongeveer 2 minuten van uw tijd in beslag. https://www.surveymonkey.com/r/KVRL7X7  

Indien u deze nieuwsbrief heeft gelezen, dan vraag ik u daarnaast om een email te sturen met als onderwerp 

‘gelezen’ naar: Harlekijn@skpo.nl . Onder degenen die dit hebben gedaan, wordt een kleine attentie verloot.  

 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”  

https://www.surveymonkey.com/r/KVRL7X7
mailto:Harlekijn@skpo.nl
http://www.bsdeharlekijn.nl/


 

   

 

− 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) 

mailto:harlekijn@skpo.nl

