
 

   
 

Agenda 
8 mei   Groep 4 bezoekt de bakkerij 

16 mei   Spreekuur CMD: 8.30 uur - 9.30 uur 

21 mei   MR-vergadering: 20.00 uur - 22.00 uur 

29 t/m 31 mei  Hemelvaart: alle kinderen zijn vrij 

11 juni   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 
 

Schoolfruit 
Van november tot en met april hebben onze leerlingen drie dagen per week kunnen 

genieten van gratis schoolfruit. Helaas is het project weer ten einde. Dat betekent dat 

er voorlopig geen fruit meer geleverd wordt vanuit het EU project. Woensdag en 

vrijdag zijn vanaf nu weer de gebruikelijke ´gruit´dagen. Die dag geeft u uw kind als 

pauzehap een stukje groente of fruit mee. Koeken worden weer mee terug naar huis 

gegeven.  

  

 

 

Reminder: oudertevredenheidspeiling 
Voor de meivakantie heeft u per mail een link gekregen naar de oudertevredenheidsvragenlijst. Hoewel er 

inmiddels voldoende ouders de lijst hebben ingevuld, willen we graag toch een iets hogere respons. Dan 

kunnen we een nog beter beeld krijgen van hoe tevreden u als ouder over school bent. Heeft u de lijst nog niet 

ingevuld, vraag ik u vriendelijk om dit alsnog te doen. 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 

er nog meer ouders de vragenlijst invullen. U kunt dit tot woensdag 15 mei doen. Alle ouders die de vragenlijst 

inmiddels hebben ingevuld: heel hartelijk dank daarvoor! 

 

De OR, wie zijn wij en wat doen wij? 
De meesten van jullie hebben waarschijnlijk wel eens over de Ouderraad (OR) gehoord. Maar wat doet de OR 

eigenlijk en uit wie bestaat de OR? De Ouderraad bestaat uit ouders die zich bezighouden met het organiseren 

van leuke en leerzame activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de 

kerstviering en de verkeersweek. Dit doet de OR vanuit diverse werkgroepen, zoals de werkgroep Schoolreis-

excursie, de Feestcommissie en de Verkeerscommissie. Daarnaast houdt de OR toezicht op hoe de door 

ouders betaalde ouderbijdrage door de verschillende werkgroepen wordt uitgegeven. Hiervoor komt de OR 

enkele keren per jaar bij elkaar. Maar de OR is er ook voor ouders/verzorgers. Dus heb je een vraag of 

opmerking over hoe iets op school eraan toegaat? Laat het ons gerust weten; wij helpen je graag!  

Wil je ons juist helpen? Dat kan ook. Neem dan contact op met voorzitter Krista of juf Gertie. 

 



 

   
 

 
 

IEP Eindtoets 
Dit jaar hebben onze leerlingen uit groep acht voor het eerst de IEP eindtoets gemaakt. Sinds enkele jaren is er 

niet alleen de Cito eindtoets, maar zijn er daarnaast enkele andere erkende toetsen, waaronder IEP. De IEP 

eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Met de IEP Eindtoets worden de verplichte 

onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen gemeten. De IEP Eindtoets bestaat uit overzichtelijke, 

kindvriendelijke toetsboekjes die qua vormgeving en inhoud aansluiten bij de leefwereld van groep 8 

leerlingen. Uiteraard zijn we benieuwd naar de uitslag, die we binnenkort verwachten.  

 

Open dag 2019 
Op zaterdag 13 april stonden onze deuren open voor nieuwe ouders en andere belangstellenden. We kijken 

terug op een leuke, goed georganiseerde ochtend. Een aantal leerlingen uit groep 8 en kinderen uit de 

leerlingenraad hebben rondleidingen gegeven. Naast het team waren ook ouders vanuit de MR en de OR 

aanwezig om over onze school te vertellen. In totaal hebben we bijna twintig peuters en hun ouders mogen 

ontvangen! Nogmaals dank voor ieders inzet. 

 

De grote rekendag 
Dit jaar is de grote rekendag door de stagiaires georganiseerd. Het werd een ochtend waarin de kinderen 

‘dachten’ als een computer en diverse codes leerden kraken. Leuk dat de stagiaires een drone hadden 

geregeld voor de opening van de dag. Alle leerlingen hielden een gekleurd vel papier omhoog en vormden zo 

samen de eerste code van de dag. Meer erover vindt u terug via onderstaande link.  

https://onssonenbreugel.nl/nieuws/basisschool-de-harlekijn-kraakt-de-code-bij-de-grote-

rekendag/?fbclid=IwAR2HNX81CzrlRAEDuMMKhsfrKOldJuy61FDLTXhnkNXLVEjFnvD8Hbo_zbo 

 

https://onssonenbreugel.nl/nieuws/basisschool-de-harlekijn-kraakt-de-code-bij-de-grote-rekendag/?fbclid=IwAR2HNX81CzrlRAEDuMMKhsfrKOldJuy61FDLTXhnkNXLVEjFnvD8Hbo_zbo
https://onssonenbreugel.nl/nieuws/basisschool-de-harlekijn-kraakt-de-code-bij-de-grote-rekendag/?fbclid=IwAR2HNX81CzrlRAEDuMMKhsfrKOldJuy61FDLTXhnkNXLVEjFnvD8Hbo_zbo


 

   
 

 
 

Koningsspelen 
Dit jaar hebben we de Koningsspelen zowel voor onderbouw als voor de bovenbouw zelf 

georganiseerd. De jongste leerlingen bleven op het schoolplein. Daar hebben ze onder 

begeleiding van ouders allerlei leuke spelletjes gedaan. Vanaf groep 4 ging iedereen naar 

de hockeyvelden van HTC Son. Na een gezamenlijk ontbijt was de ochtend gevuld met 

diverse sporten zoals hockey, voetbal, dans, handbal en korfbal. De kinderen hebben flink 

gesport en het was een geslaagde ochtend.  

 

    

 

Voortgang uitbreidingsplannen 
Eerder had het College van Burgemeester en Wethouders al een positief collegebesluit genomen over de 

uitbreidingsplannen van De Harlekijn. In april is het plan verder besproken in een commissie. Ook de 

commissie is positief over de plannen. In de maand mei wordt het voorstel tot slot voorgedragen aan de raad.  

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.  

 



 

   
 

Nieuws vanuit de GGD 

 
Bag2school  
In de maand maart hebben we weer een Bag2school actie gehad. Daarmee hebben we €162,60 verdiend voor 

school. Dit geld gaan we investeren in tuingereedschap voor de schooltuin. Nogmaals veel dank voor al jullie 

hulp! 

 



 

   
 

Kanjertraining 
Vertrouwen 

Vertrouwen is binnen de Kanjertraining een heel belangrijk begrip. Vertrouwen in elkaar, maar zeker ook 

vertrouwen in jezelf. 

Zelfvertrouwen 

De kanjer leert de kinderen zichzelf te presenteren aan een groep. Hoe doe je dat en hoe kom je zelfverzekerd 

over? De kinderen krijgen de volgende handvatten waar ze tijdens de lessen mee oefenen: 

- Ga stevig op 2 benen staan    

- Houd je handen bij elkaar 

- Sta rechtop 

- Bedenk van tevoren wat je wilt gaan zeggen 

- Kijk bij elke zin naar iemand anders, maak oogcontact 

 

Door deze handvatten regelmatig in de praktijk te oefenen, leren kinderen al vroeg hoe het is om voor een 

groep te staan, een presentatie te geven en zich hierbij zelfverzekerd te voelen. 

 

    
 

Wandelvierdaagse 
De voorbereidingen voor de Avond Wandel 4-daagse zijn alweer in volle gang. De routes 

worden uitgezet en zullen langs de mooiste plekjes van ons dorp leiden. Je kunt kiezen uit 

afstanden van 2½, 5 en 10 kilometer.  

De editie van 2019 zal worden georganiseerd door JC Oase en zal plaatsvinden van 4 t/m 7 

juni. Het plein achter de kerktoren van Son wordt deze dagen omgedoopt tot “Oase Wandelplein” en zal 

dienen als vertrek- en aankomstpunt. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,= per persoon. Kinderen t/m 12 jaar zijn 

verplicht met een begeleider te lopen.  

 

Inschrijven kan op de volgende data bij JC Oase (bereikbaar vanaf het kerkplein): 

• Zaterdag 1 juni van 12.00 uur tot 14.00 uur 

• Maandag 3 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur 

Voor vragen kunt u een mail sturen naar aw4d.info@jc-oase.nl of bezoek de website www.jc-oase.nl  

mailto:aw4d.info@jc-oase.nl
http://www.jc-oase.nl/


 

   
 

Leren vloggen bij de workshops van Korein 

 
 

Overblijfhulp gezocht voor mei  
Wij zoeken nog hulp voor maandag 20 en 27 mei, dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei en voor donderdag 9, 16 en 23 

mei. Instructie voor inschrijven vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

 

Schoolplein 
De afgelopen maandag is ons schoolplein flink opgeknapt. De laatste werkzaamheden zijn in de meivakantie 

gedaan. Zo staan er inmiddels twee nieuwe boombanken, is het duikelrek vernieuwd en is er een extra 

klimtoestel geplaatst. We wensen onze leerlingen veel extra speelplezier toe!  

 



 

   
 

Beleid instroom vierjarigen 
Leerlingen gaan naar de basisschool zodra ze de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Het is in principe niet 

toegestaan om leerlingen die jonger dan 4 jaar zijn vervroegd te laten instromen. Vervroegde toelating is in 

uitzonderlijke gevallen een uitkomst voor kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong. Er bestaat echter 

geen recht op vervroegde toelating. In deze uitzonderingsgevallen moet school akkoord zijn met de 

vervroegde toelating en moet hiervoor overleg plaatsvinden met het schoolbestuur. Het bestuur kan de 

leerling onder de 4 jaar dan toegang verlenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande 

aansprakelijkheidsverzekeringen van school, die mogelijk niet van toepassing zijn op peuters. De inspectie 

verwacht dat de instroommomenten voldoen aan de wettelijke vereisten. Op De Harlekijn zullen we 

bovenstaande richtlijnen weer strenger gaan volgen. Voordat de leerling 4 jaar is, kunnen er wel maximaal 5 

wendagen afgesproken worden.  

 

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) 

 

http://www.bsdeharlekijn.nl/
mailto:harlekijn@skpo.nl

