
 

   
 

 Agenda 

1 juli   Gastlessen van veteraan Hyk Berg over Oekraïne 

4-8 juli   Inzamelingsactie Oekraïne 

4-5 juli   Voorlopig adviesgesprek groep 7 

6 juli   Rapport mee naar huis 

6 juli   Groep 8: kennismakingsmiddag Voortgezet Onderwijs 

6 juli    Juffendag van groep 3 en 4 

11 juli   Facultatieve oudergesprekken 

11-15 juli  Feestweek ‘Samen feesten’: De Harlekijn viert 20 jarig bestaan 

   11 juli Vlaggenparade  

12 juli Schoolreis naar De Efteling 

13 juli Internationale proeverij 

14 juli Werelds feest met dans en muziek  

15.00 uur voorstelling voor ouders en aansluitend hapje en drankje 

   15 juli Gymlessen staan in teken van de verschillende continenten 

18 juli   Doorschuifochtend van 8.30- 10.00 uur 

19 juli   Groep 8 musical en eindfeest 

22 juli   Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

25 juli – 4 september Zomervakantie 
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Jeugdgemeenteraad (JGR) verkiezingen 
De leerlingen van groep 5,6, 7 en 8 hebben gestemd voor de jeugdgemeenteraad. Er waren drie goede 

kandidaten die zich gepresenteerd hebben aan de groepen. In hun presentatie vertelden ze waarom zij in de 

jeugdgemeenteraad willen. In een echt stemhokje en met een echte stembus, die we geleend hebben van de 

gemeente, hebben de leerlingen anoniem hun stem uitgebracht. Het was een nek-aan-nekrace en Julliette 

Khatchiqian is de gelukkige winnaar. Zij zal de komende twee jaar de belangen van de kinderen uit Son en 

Breugel namens De Harlekijn behartigen. Roos de Ruiter zat al in de Jeugdgemeenteraad en blijft ook 

aankomend schooljaar lid. Epke Hessels neemt afscheid omdat hij naar de middelbare school gaat. Epke, dank 

voor jouw inzet namens De Harlekijn.  

Harlekijn Samen Sterker 
In het weekend van 11 en 12 juni werd het evenement Samen Sterker georganiseerd om stil te staan bij de 

ziekte kanker. Een onderdeel van dit evenement was de kinderloop. Een flink aantal kinderen van De Harlekijn 

liep mee. Zij liepen in onze mooie, nieuwe schoolshirts. Om geld in te zamelen voor goede doelen rondom de 

ziekte zijn op school een veiling en een markt georganiseerd. Het werd een gezellige avond. Kinderen verkochten 

eigengemaakte cakes, armbandjes en nog veel meer. De klapper van de avond was de verkoop van een 

gesigneerd PSV-shirt. Dit bracht tijdens de veiling een enorm bedrag op.  

Samen staan we echt sterk! Het bedrag dat we als school hebben ingezameld, is maar liefst 2155,50 euro! Dank 

aan de ouders voor de goede organisatie.  

   

 



 

   
 

Vrijwillige oudergesprekken 11 juli 
Deze oudergesprekken zijn niet verplicht en alleen bedoeld voor als u vragen heeft over het rapport of als u 

bijzonderheden over uw kind nog met de huidige leerkracht wil delen. Dan kunt u een gesprek inplannen. Indien 

de leerkracht zelf graag nog met u spreekt, dan hoort u dat rechtstreeks van de leerkracht.  

Op woensdag 6 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Op die dag ontvangt u ook een mail met 

daarin een link naar de inschrijfpagina voor de facultatieve oudergesprekken. De oudergesprekken vinden plaats 

op maandag 11 juli.. Met de inloggegevens kunt u voor uw kind inschrijven. U kunt zelf een tijdstip kiezen dat u 

het beste uitkomt. Inschrijven kan op 7 en 8 juli. Let op, dit is dus kortdag! 

Moestuin 

  

De kinderen hebben samen met ouders een aantal keer hard in de moestuin gewerkt en het resulaat mag er 

zijn. Er is een kruidenspiraal aangelegd, een rozenboog geplaatst en er is geoogst. Na de oogst hebben kinderen 

uit groep 3 en 4 onder begeleiding van ouders een heerlijke courgettesoep en rabarber klaargemaakt. Dat was 

smullen! Het recept van de soep vindt u hier:  

Ingrediënten 

- 3 courgettes 

- 1 ui  

- boter of olijfolie 

- Boursin kruidenkaas (vervangen door sojaroom i.v.m. lactose intolerantie)  

- 1 eetlepel tijm en oregano 

- beetje zwarte en of 4 seizoenen peper 

- 2 groentebouillonblokjes  

 

Bereiding 

Snij de ui in kleine stukjes en fruit deze aan in een beetje boter. Snij ondertussen de courgette in kleine stukjes, 

om vervolgens ook 5 minuten aan te fruiten in het ui/ boter mengsel. Voeg de droge kruiden toe en meng alles 

goed. Voeg kokend water toe, zodat de courgettes net onder water staan (je kunt later meer water toevoegen 

mocht de soep te dik zijn). Voeg de bouillonblokjes toe en laat weer aan de kook komen. Zodra de soep weer 

kookt, ongeveer 10 minuten laten pruttelen op een laag vermogen.  



 

   
 

Pureer vervolgens de soep met een staafmixer tot een gladde massa en voeg de Boursin en of sojaroom toe en 

naar smaak een beetje peper toevoegen. 

Wil je extra groenten toevoegen, probeer dan eens spinazie en of bij het fruiten van de ui, een fijngesneden 

knoflookteentje. 

Smakelijk eten! 

Verslag van schoolkamp groep 8 
Wow, wat hebben wij een gave week gehad. Op 21 juni was het zover, groep 8 op 

schoolkamp! We moesten eerst 21 kilometer fietsen en toen hebben we een hele gave 

activiteit gedaan. We zaten op een mooie locatie in Valkenswaard en we hadden perfect 

weer. ’s Nachts hebben we het smokkelspel gespeeld, dit was wel spannend hoor! De dag 

erna zijn we gaan zwemmen en toen we terugkwamen op de kamplocatie stond de 

barbecue al klaar. ’s Avonds hebben we gegriezeld tijdens de spooktocht en daarna ging 

het kampvuur weer aan. Op donderdag mochten we eindelijk een keer uitslapen en daarna 

gingen we een spel doen. Dit ging er fel aan toe! Daarna lekker chillen bij vuurtonnen en 

brood bakken! ’s Middags kwamen er ook nog veel leerkrachten van De Harlekijn, super 

gezellig! We hebben de beste week ooit gehad! Was het nog maar een keer kamp. 

 

 

Samen feesten: De Harlekijn viert 20ste verjaardag 
Van 12 tot 15 juli vieren we ons (meer dan) 20 jarig bestaan. Het thema is “samen feesten’. 

Het belooft een feestelijke week met een internationaal tintje te worden. Het programma 

is als volgt: 

 11 juli In de middag openen we de feestweek met een vlaggenparade 

12 juli Schoolreis naar De Efteling 

13 juli Internationale proeverij (meer info vindt u in de bijgevoegde brief) 

14 juli Werelds feest met dans en muziek  

15.00 uur voorstelling voor ouders met aansluitend een hapje en een drankje 

 15 juli Gymlessen ‘bewegen over alle continenten’ 



 

   
 

Harlekijn ondersteunt hulpactie Oekraïne samen met Stichting Help 
Them to Safety 
Voorafgaand aan de feestweek voor het 20 jarig bestaan van De Harlekijn wordt er stilgestaan bij het feit dat 

feestvieren helaas niet overal in de wereld vanzelfsprekend is. Voor de kinderen in de Oekraïne, waar op dit 

moment een hevige oorlog gaande is bijvoorbeeld. Kinderen van wie 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. 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 4-8 juli een inzamelingsactie plaatsvinden 

op school met iedere dag een ander specifiek inzamelingsthema. Op vrijdag 1 juli is de actie ingeleid door de 

oprichter van deze mooie stichting, 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. Gedurende de hele week staan er inzamelbakken op het podium. Op 1 juli krijgen de kinderen een 

uitgebreide informatiebrief mee naar huis. 

 

Maandag 4 juli  Hygiëne en verbandmiddelen 

Dinsdag 5 juli  Voeding (denk aan houdbare producten als blikverpakkingen of potten) 

Woensdag 6 juli Alles waar kinderen een glimlach van op hun gezicht krijgen (puzzels, kleurpotloden, 

schone knuffels, enz.) 

Donderdag 7 juli Kleding en eigengemaakte tekeningen, kaartjes en wensen voor de kinderen in Oekraïne  

Vrijdag 8 juli Extra inzameldag voor allerlei producten zoals plakband, batterijen en vuilniszakken  

 



 

   
 

Sporten in de Molenwiek  
Op woensdagmiddag organiseren het jongerenwerk van de LEV groep en 

Sportstuif sportactiviteiten in speeltuin de Molenwiek aan de Van Gentlaan. Het is een leuke manier om kennis 

te maken met verschillende sporten en lekker actief bezig te zijn, waarbij sportiviteit, ontmoeting en spelplezier 

centraal staan. 

De activiteit is er voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8. Aanmelden van te voren is niet  nodig. Je kunt er gewoon 

naar toe gaan. De sportactiviteiten vinden plaats op; 

Woensdag 6 juli 14.00u tot 15.30u  

Woensdag 13 juli 14.00u tot 15.30u  

Woensdag 20 juli 14.00u tot 15.30u 

Bericht vanuit Team zomerspektakel Oase 
Ook dit jaar organiseert Jongeren Centrum Oase het zomerspektakel. 

Op zaterdag 16 juli wordt op het Oranjeveld aan de Wilhelminalaan 

de meerkamp georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Stel zelf je 

eigen team samen en neem het ’s middags tegen elkaar op.  

In de ochtend wordt een programma georganiseerd voor de jongere 

kinderen. Je kunt deelnemen aan knutsel activiteiten, jezelf laten 

schminken, nagels versieren, er zijn spannende spellen en over hele 

terrein staan luchtkussens opgesteld die gebruikt mogen worden. Er 

worden poffertjes gebakken en er is ranja. Het ochtendprogramma begint om 10.00 uur en loopt door tot 13.00 

uur. Hiervoor hoef je jezelf niet op te geven, je bent altijd welkom.  

Het middagprogramma is bedoeld voor kinderen van groep 5, 6,7 en 8. Je maakt een team van minimaal vijf 

kinderen. Zes of zeven mag ook maar de spellen zijn afgestemd op groepjes van vijf. Je team hoeft niet te 

bestaan uit klasgenoten, maar mag ook een willekeurige groep zijn (bijvoorbeeld vriendjes van voetbal of 

hockey). Het middag programma begint om 14.00 uur en loopt door tot ongeveer 16.00 uur. Deelname is gratis. 

Je kunt je team opgeven via: zomerspektakel@jc-oase.nl 

Tot ziens op zaterdag 16 juli. We duimen voor mooi weer. Groetjes van Team zomerspektakel Oase 

Wereld met Lef 
Voor de meivakantie konden ouders, leerlingen en medewerkers van SKPO hun idee om de wereld een beetje 

mooier te maken inleveren bij de jury van Wereld met Lef. Vanuit De Harlekijn waren er zelfs twee mooie ideeën 

ingeleverd. Tijdens het juryoverleg is besloten dat beide ideeën vanuit onze school goedgekeurd zijn. Dat 

betekent dat ze ook echt uitgevoerd gaan worden. 

De opruimwedstrijd 

Kiki Braam, uit groep 7 had het geweldige idee om een terugkerende opruimwedstrijd te organiseren. Samen 

met de leerlingenraad heeft ze het idee verder uitgewerkt. Wie het meeste opruimt, verdient een prijs. De 

wedstrijden staan gepland voor verschillende schoolvakanties. Om er bekendheid aan te geven, gaat de 

leerlingenraad ook de andere Sonse scholen en de mooi Son en Breugel krant benaderen. Het geld dat we krijgen 

vanuit het fonds gaat besteed worden aan schoonmaakhulpmiddelen zoals prikkers, handschoenen en 

vuilniszakken. Ook de kleine prijsjes en wat te drinken met wat lekkers kunnen ermee betaald worden.  



 

   
 

 
 

Het buitenlokaal 

De Plusklasleerlingen uit groep 3, 4 en 7 hebben met juffrouw Caroline een buitenklas bedacht. 

Brainstormen, waarom en voor wie, want we zoeken natuurlijk ook verbinding met mensen buiten de 

school. Hoe en wat? We willen de locatie aantrekkelijk maken voor mens en dier! Dat betekent mooi 

groen, aansluitend bij de moestuin en fijn om te kunnen werken. We hebben gekozen voor een 

duurzame, creatieve en ook degelijke oplossing. Het promo-filmpje, de gezamenlijke plattegrond, het 

kostenplaatje en de duidelijke mindmap hebben de jury overtuigd dat we een prachtig idee hebben 

bedacht. Het bedrag van 7.950,00 euro hebben mooi binnengehaald. Natuurlijk zijn we nog niet klaar, 

maar met hulp van Dirk Jan de tuinman en onze kinderen gaan we er zo snel mogelijk een mooi klasje 

vaan maken. Wordt vervolgd! 

 

 
 



 

   
 

Nieuws vanuit de MR 
Met  de MR zijn we weer bij elkaar gekomen. We zijn super enthousiast over de ideeën vanuit programma 

Wereld met Lef. Het initiatief van een buitenlokaal wordt geformaliseerd. Hier wordt tevens een samenwerking 

opgezocht met Emiliusschool voor de kinderen van Zonhove.   

Tevens zijn we blij verheugd dat de vacature ingevuld is. De formatie voor schooljaar 2023-2024 is nu rond. Deze 

wordt aankomende week met kinderen en met ouders gedeeld.  

Jullie zullen ook vast wel gemerkt hebben hoe enthousiast de kids zijn over het schoolreisje naar de Efteling. 

Maar wij kunnen ook verklappen dat heel de week een fantastische week wordt. Er wordt stilgestaan bij de 

viering van het lustrum. Ook is er aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt een inzamelingsactie 

gestart op initiatief van de kinderen. Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli hebben we jullie hulp nodig. Een 

flyer volgt via de kinderen.   

De Harlekijn heeft zich weer ingeschreven voor schoolfruit, we hopen weer ingeloot te worden. Denken jullie in 

de tussentijd aan de gruitdagen op woensdag en vrijdag. Lekker en gezond voor de kids en iedereen gelijk!  

Vooraankondiging: in september 2022 is er een vacature bij de MR! Meer info volgt.  

 

Groep 4 op bezoek bij een schrijver 

    
Groep 4 mocht op bezoek bij schrijver Thijs Goverde. In de nieuwe theaterzaal vertelde hij in zijn ridderpak over 

zijn werk als schrijver. 100 boeken heeft hij geschreven, er zijn maar 21 boeken in de winkel te vinden. Er 

mislukken ook wel eens verhalen, die zijn dan te saai of niet spannend genoeg. Wij lezen nu in de klas Jorrik de 

Ork en dat is zeker niet saai! Het is grappig, spannend en avontuurlijk. In zijn verhalen spelen vaak ridders mee. 

Een aantal kinderen mocht voor even ook een ridder met een zwaard zijn. Wat we lezen kwam tot leven. Wat 

is lezen toch leuk! 



 

   
 

Schoolgids 2022-2023 
De nieuwe schoolgids is vanaf augustus online beschikbaar op onze website www.bsdeharlekijn.nl. In de 

schoolgids vindt u praktische informatie voor het nieuwe schooljaar. In de schoolgids leest u ook de evaluatie 

van afgelopen schooljaar en daaraan gekoppeld de plannen voor het nieuwe schooljaar. 

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. Indien 

de gevonden voorwerpen op 6 juli niet zijn opgehaald, zullen ze worden meegegeven met de inzamelingsactie 

voor de Oekraïne. 
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