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De Harlekijn is de eerste Brainportschool van Son en Breugel
Goed onderwijs is meer dan alleen goed leren lezen, rekenen en schrijven. We bereiden onze leerlingen voor
op de wereld van morgen en richten ons op het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden
zoals projectmatig werken, samenwerken, kritisch en creatief denken en ICT. Onze visie sluit naadloos aan bij
de pijlers van Brainport en we zijn dan ook op 12 mei officieel de eerste Brainportschool van Son en Breugel
geworden. Op die dag kwam een Brainport auditteam op school. De auditoren zijn allen zelf werkzaam op
verschillende Brainportscholen uit de regio. Trots lieten we de ontwikkelingen en visie op onderwijs zien tijdens
een presentatie, een rondleiding door alle groepen, gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. ‘Met
vlag en wimpel’ geslaagd, zoals de voorzitter van het auditteam aan het einde van de middag zei. Een van de

auditoren gaf daarnaast aan dat hij als kind graag op De Harlekijn zou hebben gezeten. Voor hen was het
duidelijk dat het geen kunstje van die middag was, maar dat de Brainportgedachte in het DNA van De Harlekijn
zit.
Brainport kun je zien als een keurmerk voor toekomstbestendig onderwijs. Als Brainportschool maken we
gebruik van een breed Brainport netwerk. Binnenkort gaan de leerlingen bijvoorbeeld naar een workshop over
kunstmatige intelligentie op de Hightech campus. Ons team neemt deel aan netwerkbijeenkomsten over o.a.
internationalisering in het onderwijs. Wij gaan door met de ingezette koers en zullen ons ook de komende jaren
blijven ontwikkelen. Brainportschool worden is nooit een doel op zich geweest. Het is juist zo mooi dat onze
visie en manier van werken zo naadloos aansluiten op de pijlers van Brainport. Ook de gemeente was erg trots
op deze benoeming tot Brainportschool. We werden door de gemeente verrast met een prachtige bos bloemen.
Om het met de kinderen te vieren hebben we in alle groepen getrakteerd op een ijsje.

Workshop Ebru kunst
Tijdens de Brainport audit genoten de kinderen van groep 1 en 2 van een fantastische workshop Ebrukunst.
Meer erover leest u in bijgaand artikel. Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn - DeMooiSonenBreugelKrant

’

Foodvlog groep 7
Groep 7 heeft het thema “de experimentele keuken” van
Blink afgesloten met een foodvlog. De kinderen hebben in
groepjes een recept gekozen en uitgewerkt. Ze maakten
een stappenplan, kostenoverzicht en ingrediëntenlijst.
Thuis hebben ze hun vlog opgenomen. Op school hebben
ze de vlog bewerkt en aan elkaar gepresenteerd.

Groep 3 ontwerpt eigen molen
Binnen het Blinkthema “Handige uitvindingen” paste een excursie naar de molen in Best. Daar hebben de
kinderen goed kunnen zien hoe een molen er van binnen uitziet en hoe de wieken kunnen draaien. Daarna
gingen ze zelf aan de slag om een eigen ontwerp te maken van een molen. Deze hebben de kinderen daarna in
3D uitgewerkt. En……het is bij iedereen super geslaagd!!! Zelfs de wieken van de molens draaien

.

Harlekijn doet mee aan Son en Breugel Samen Sterker
In het weekend van 11 en 12 juni 2022 wordt het evenement Son en Breugel Samen Sterker georganiseerd bij
de vijver in Son. Dit is een 20 - uurs wandelestafette waarbij symbolisch wordt stilgestaan bij de ziekte kanker.
Op zondag 12 juni doet De Harlekijn mee met de Kinderloop die van 09.00 - 10.00 uur plaatsvindt. Het zou erg
leuk zijn als uw kind ook meeloopt! Aanmelding voor de wandeltocht kan nog! Stuur even een mailtje naar
Josien via josienva@msn.com of gebruik het antwoordstrookje dat uw kind eerder heeft meegekregen.
Samen Sterk markt en veiling
De bedoeling is dat er geld voor het goede doel ingezameld wordt. Hiervoor gaan we bij De Harlekijn een
gezellige markt houden vanavond, op woensdag 1 juni 2022 van 18.00 - 20.00 uur. Dit met een heuse veiling.
De kinderen kunnen zelf het een en ander verkopen, denk aan spulletjes die je kunt missen, geknutselde
armbandjes, cupcakes, ranjakraam, raadspelletjes of misschien weet je een leuke activiteit waar andere
kinderen tegen een kleine bijdrage aan deel kunnen nemen. Leuk als er deze avond zoveel mogelijk mensen
komen, dus nodig vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen en familie uit! We hopen er samen iets leuks van te
maken, want samen staan we sterk!

Groep 5 naar Het Philipsmuseum
Woensdagochtend stonden ouders en een opa klaar om naar Eindhoven te gaan. We werden rondgeleid door
een oud-Philipsmederwerker. Na de introductie mocht ieder groepje zelf gaan ontdekken, op zoek gaan naar
informatie en de vragenlijst invullen. Naast alle soorten lampen konden we ook de overige uitvindingen die ooit
door Philips zijn bedacht bekijken en natuurlijk hebben we ook een oude PSV -Ajax wedstrijd bekeken op een
zwart-wit televisie uit de jaren vijftig. Zo hebben we dus ontdekt dat de gebroeders Philips van grote betekenis
zijn geweest. Niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Wereldwijd bekend zijn ze geworden, wat ooit begon
met een gloeilampje!

Terugblik op het koffiegesprek met ouders
Naar aanleiding van de vragenlijst die u eerder dit jaar heeft ingevuld organiseerden we een koffiegesprek met
ouders. Enkele ouders waren hierbij aanwezig. We hebben gesproken over diverse onderwerpen:
• Op de eerste plaats mogen we trots zijn op de waardering die u als ouders voor onze school heeft.
Kwaliteit van leerkrachten en het onderwijs, sociale veiligheid, welbevinden en ondersteuning van de
leerlingen zijn onderwerpen waarop we zeer hoog hebben gescoord, niet alleen absoluut, maar ook in
vergelijking tot andere scholen.
• De respons van de vragenlijst is voldoende. Dat betekent dat er voldoende ouders de vragenlijst hebben
ingevuld en dat we conclusies mogen trekken naar aanleiding van de uitkomsten. Wel is de respons
minder dan vorig jaar geweest. Hoe dat komt is onduidelijk. Omdat de vragenlijsten anoniem zijn
ingevuld is niet te herleiden of ouders van jongere of juist van oudere leerlingen veelal hebben ingevuld.
• Vervoer van en naar de Landing is besproken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen altijd naar
de Landing kunnen voor de gymles? De Landing ligt niet naast de deur en er zijn vanuit de gemeente
geen middelen om vervoer te bekostigen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan een leerkracht niet alleen
met de hele groep fietsen en er zijn geen extra leerkrachten beschikbaar om mee te fietsen. We zijn
hierbij dan ook afhankelijk van ouders. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer ouders zich aanmelden
om mee te fietsen? Sommige ouders werken op de dag dat er gegymd wordt, andere ouders zien het

•

als verantwoordelijkheid van school om kinderen naar de gymzaal te brengen. Toch is het zo dat we het
alleen samen voor elkaar kunnen krijgen. Wat zijn alternatieven? Een betaalde vaste vrijwilliger is een
optie die is besproken. Een andere optie is om slimmer te combineren; fietst een ouder met een groep
mee heen, kan deze zelfde ouder dan met de andere groep mee terug fietsen?
Communicatie: Hoewel we als school op het onderwerp informatie delen boven gemiddeld scoren ten
opzichte van andere scholen, zien we dit toch als verbeterpunt. Communicatie gaat altijd over het
zenden en ontvangen van informatie. Niet alle informatie die wordt gedeeld, wordt goed gelezen. Wat
kunnen we hieraan doen? Het herhalen van belangrijke informatie via bijvoorbeeld een pushbericht is
een mogelijkheid. Verder gaven ouders aan het prettig te vinden dat in de inleidende mail van de
nieuwsbrief enkele belangrijke punten staan genoemd die in de nieuwsbrief zijn terug te lezen. Tot slot
is er gesproken over het delen van foto’s en nieuws vanuit de groepen. Niet iedereen heeft Facebook.
Bovendien zijn er beperkingen voor het delen van informatie via Facebook vanwege de privacy van onze
leerlingen. Social media kan ingezet worden om externen te bereiken, maar ouders kun je beter op een
andere manier informeren. Belangrijk is dat we als school een keuze maken om voor alle groepen
dezelfde manier van communiceren te gebruiken.

Noteer alvast: 14 juli voorstelling door leerlingen voor ouders
In de week van 11 juli vieren we ons (meer dan) 20 jarig bestaan. Het thema is “samen feesten’. Hoe het
programma precies wordt, is nog even een verrassing. Wel kunnen we alvast verklappen dat donderdag 14 juli
een dag met muziek en dans wordt. Die dag is er tussen 15.00 uur en 16.00 uur een voorstelling door alle
leerlingen voor ouders. Houdt u hier alvast rekening mee in de agenda van u en uw kind? We sluiten daarna af
met een gezamenlijk hapje en drankje.

BSO en VSO op woensdag in het nieuwe schooljaar op De Zandstraat
De kinderen van Korein Zandstraat, die momenteel op woensdag gebruik maken van de bso bij Korein
Ruysdaelstraat gaan vanaf het nieuwe schooljaar bij Korein Zandstraat opgevangen worden. Er zullen een paar
kinderen van Korein Ruysdaelstraat bij ons aansluiten. Een bekende medewerker van bso Korein Zandstraat zal
op de woensdagen de bso groep bij de Zandstraat begeleiden. Op vrijdag blijft de bso en vso ongewijzigd op de
Ruysdaelstraat.
Vanaf komend schooljaar is ook op de woensdag voorschoolse opvang (vso) op onze eigen locatie Zandstraat.
De overige dagen zal de vso op de Ruysdaelstraat blijven. Gaat uw kind vanaf 7 september op woensdag naar
de bso en/of vso bij Korein Zandstraat dan wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd. Heeft u vragen over de
planning dan kunt u contact opnemen met klantadvies@korein.nl / Klantadvies: 040-2497824. Mocht u
algemene vragen hebben dan kunt u contact met Judith vd Bos-Cohen: j.cohen@korein.nl / 06-11463572

Aanmelden broertjes en zusjes
We zien dat het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen op De Harlekijn stijgt. We willen graag voor alle
broertjes en zusjes van onze leerlingen een plekje vrijhouden. Heeft u kinderen jonger dan 4 jaar, die nog niet
zijn aangemeld, wilt u dat dan doorgeven op school? U kunt dat doen door een mailtje te sturen met daarin de
naam van uw kind dat al op school zit en de naam en geboortedatum van het jongere broertje of zusje. U kunt
dit mailen naar Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl. Zo kunnen wij alvast rekening houden met de komst van uw
kind. Als uw kind 2,5 jaar is maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Nieuws vanuit de MR
Bij de MR vergadering van 17 mei was de leerlingenraad uitgenodigd. De leerlingenraad had zich supergoed
voorbereid. Er werden over en weer vragen gesteld zoals:
- Wat vind je het leukste van onze school en wat vind je belangrijk?
- Wat is het beleid van de MR voor het volgend schooljaar?
- Wat doet de MR?
Verder zijn de volgende punten besproken:
- Mededelingen vanuit Lidwien over Brainportschool audit, nieuw en oud meubilair, jaarkalender, Son en
Breugel Samen Sterker, het thema ‘Eigenaarschap’ en nieuwe methode Engels;
- De jaarkalender 2022-2023 is besproken en akkoord bevonden. Er is gelet op een evenredige verdeling
van de studiedagen over het jaar heen;
- De resultaten van de koerskaart zijn eveneens besproken in de MR.

Harlekijn ondersteunt hulpactie Oekraïne samen met Stichting Help
Them to Safety
Voorafgaand aan de feestweek voor het 20 jarig bestaan van De Harlekijn waarin het thema 'samen feesten'
centraal staat, wordt er stilgestaan bij het feit dat feestvieren helaas niet vanzelfsprekend is voor sommigen op
de wereld. Voor de kinderen in de Oekraïne, waar op dit moment een hevige oorlog gaande is bijvoorbeeld.
Kinderen waarvan de papa's mee moeten vechten in die nare oorlog en kinderen die niet lekker buiten kunnen
spelen met vriendjes maar moeten schuilen in de schuilkelders voor de bommen die vallen.
Als Brainportschool waarin wereldburgerschap belangrijk is, draagt De Harlekijn al deze kinderen en hun
vrienden en familie een warm hart toe.
Samen met de stichting Help Them To Safety zal er in de week van 4 juli een inzamelingsactie plaatsvinden opm
school met iedere dag een ander specifiek inzamelingsthema. Deze week zal op vrijdag 1 juli ingeleid worden
door de oprichter van deze mooie stichting, oud veteraan en dorpsgenoot: Hyk Berg. Hij zal op kindvriendelijke
wijze in de klassen komen vertellen over de kinderen die hij gesproken heeft in de Oekraïne en zal hun verhaal
delen. Meer informatie over de inzameling volgt binnenkort.

Avond Wandel 4-daagse
De voorbereidingen voor de Avond Wandel 4-daagse zijn alweer in volle gang.
De routes worden uitgezet en zullen jullie langs de mooiste plekjes van ons dorp
leiden. De editie van 2022 zal worden georganiseerd door JC Oase en zal
plaatsvinden van 7, 8, 9 en 10 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden. 2½ km, 5 km en 10 km.
Inschrijven voor en meer informatie over deze wandeltocht kan via Inschrijven
– Avond Wandel 4-Daagse (jc-oase.nl) . Het inschrijfgeld bedraagt € 4,= per persoon. Kinderen t/m 12 jaar zijn
verplicht met een begeleider te lopen.
Samen Sterker
Wil je een echt kanjerdiploma verdienen? Neem dan zowel deel aan de Avond Wandel 4-Daagse als aan de
Kinderloop. Wanneer je alle vier de dagen hebt deelgenomen aan de Avond Wandel 4-Daagse en daarnaast op
zondag 12 juni deelneemt aan de Kinderloop, krijg je na afloop op vertoning van je medaille van de Avond
Wandel 4- Daagse, een extra beloning voor deze sportieve prestatie, namelijk een heus kanjerdiploma.
Met vriendelijke groet, namens JC Oase, commissie Avond Wandelvierdaagse Son en Breugel.

Nieuws vanuit de verkeerscommissie: veilig wandelen
Van 7 tot en met 10 juni organiseert JC Oase weer de Avond Wandel 4-daagse in Son en Breugel. Een leuke
activiteit waarbij onze kinderen worden uitgedaagd om samen door ons mooie dorp te wandelen. Tegelijkertijd
is het een goed moment om bij de kinderen veilig wandelen onder de aandacht te brengen.
Hierbij enkele tips:
1. Zorg dat je ’s avonds en buiten de bebouwde kom goed zichtbaar bent, ook al lijkt het nog licht genoeg.
2. Loop zoveel mogelijk op de stoep. Is er geen stoep, gebruik dan het fietspad en wandel alleen op de weg als
het echt niet anders kan.
3. Loop aan de juiste kant van de weg als er geen stoep is: dit is makkelijker gezegd dan gedaan omdat hiervoor
geen officiële verkeersregels zijn.
a. Loop zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg zodat je tegemoetkomend verkeer ziet aankomen
en uit kan wijken naar de berm,
b. Loop op een fietspad juist aan de rechterkant zodat achteropkomende fietsers achter je kunnen
blijven rijden tot er een mogelijkheid is om in te halen,
c. Zorg in een onoverzichtelijke bocht dat je aan die kant van de weg loopt waar ander verkeer jou kan
zien en waar een mogelijkheid is om uit te wijken in de berm.
4. Gebruik het liefst geen koptelefoon of oordopjes om muziek te luisteren tijdens het wandelen. Wil je toch
muziek luisteren? Zet deze dan niet te hard zodat je het verkeer nog steeds kunt horen.
Héél veel wandelplezier en geniet samen van de (on)bekende plekjes in en rondom ons dorp!

Gespot: zeldzame neushoorkever op het schoolplein
Tijdens het buitenspelen vonden enkele leerlingen een wel heel bijzonder en groot insect. Wat is het voor een
kever? Dat zoeken we natuurlijk op. Het blijkt de neushoornkever te zijn. Na het beestje uitgebreid bewonderd
te hebben, zetten we hem voorzichtig terug in de natuur.

Bericht vanuit de werkgroep Kindervakantiespelweek
Na 2 jaar afwezigheid gaat over een paar maanden de 46e Kindervakantiespelweek Son van start. Ook dit jaar is
de Kindervakantie-spelweek in de laatste week van de schoolvakantie: van maandag 29 augustus tot en met
donderdag 1 september 2022. Het thema is dit jaar ‘Professor Zonnebloem & Geheim agent 2022’. We zijn druk
bezig om allemaal leuke spelletjes en andere activiteiten te bedenken en net als andere jaren gaan we er een
gezellige week van maken. Hopelijk doe jij ook mee! Dit jaar is de groepsindeling anders dan je van ons gewend
bent. Omdat wij een structureel gebrek aan vrijwilligers hebben in de werkgroep, hebben we besloten om de
kinderen uit groep 3 tot en met 8 samen te voegen. We hebben ons programma zo gemaakt dat er voor alle
leeftijden voldoende uitdaging is. Om te bepalen in welke leeftijdsgroep je mee mag doen, hanteren wij de
groep waarin je zit in schooljaar 2021-2022.
Je kan je inschrijven voor de Kindervakantiespelweek Son via onze website www.kvs-son.nl. Onder de menuoptie ‘Deelnemen’ staat precies hoe je je kan inschrijven en betalen. De inschrijving loopt van 1 juni tot en met
30 juni 2022. Als je je inschrijft, kan je opgeven bij wie je in het groepje wilt.
Tot en met 30 juni 2022 zijn de kosten voor kinderen uit groep 1 en 2 € 20,00 en voor de kinderen vanaf groep
3 zijn de kosten € 25,00. Na 30 juni kan je je alleen nog in overleg met de organisatie inschrijven en zijn de kosten
na deze datum respectievelijk € 25,00 en € 30,00 per deelnemer. Mocht de deelnemersbijdrage financieel
bezwaarlijk zijn, dan adviseren wij om hiervoor een vergoeding te vragen bij Stichting Leergeld Best, Oirschot,
Son en Breugel. U kunt bij hen een aanvraag doen via het aanvraagformulier op de website
www.leergeld.nl/best of telefonisch 06-27650302.
We hebben dit jaar waarschijnlijk meer (nieuwe) vrijwilligers nodig dan ooit! We zoeken daarom mensen voor
de volgende taken:
- vooral veel mensen die gedurende de spelweek een groepje kinderen willen begeleiden van maandag t/m
donderdag.

- mensen die één of meerdere dagen willen helpen door bijvoorbeeld een post te bemannen, een groepje te
begeleiden, spellen mee op te bouwen.
Wil je zeker weten dat je kind(eren) mee kan/kunnen doen, mobiliseer dan zo veel mogelijk vrijwilligers. Dus
ouders, verzorgers, oudere broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes, we kunnen jullie hulp goed
gebruiken! Als vrijwilliger kan je je ook aanmelden via de website. Vergeet bij de bijzonderheden niet te
vermelden als je maar één of enkele dagen kan, anders gaan we ervan uit dat we je de hele week kunnen indelen
als leiding bij een groepje! Op onze website www.kvs-son.nl staat alle informatie over de
Kindervakantiespelweek Son. Hopelijk ben je erbij dit jaar en vergeet je niet in te schrijven voor 30 juni!!
Groeten, Werkgroep KVS Son 2022.

Gevonden voorwerpen
Er blijven regelmatig spullen liggen op school. Het is daarom fijn als u bv. bekers, broodtrommels en gymkleding
voorziet van de naam van uw kind. Dan kunnen de verloren spullen meteen teruggegeven worden. Ziet u op
deze foto iets van uw kind? Dan kunt u bellen naar school of mailen naar Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl

