
 

   
 

Agenda 
8 november   Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8 
15 november   Eerste levering schoolfruit 
19 november   Rapport mee naar huis 
23 en 25 november  Oudergesprekken  
25 november   Open podium  
30 november   Groep 5 en 6: bezoek aan Van Abbemuseum 
1 december   Groep 7: bezoek aan Van Abbemuseum   
2 december   Bezoek Sinterklaas op school 
6 december   Studiedag – alle kinderen vrij 
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Groep 6 Dag van de duurzaamheid 
8 oktober was de Dag van de Duurzaamheid! In groep 6 hebben de kinderen les gehad over verschillende 

soorten afval, afvalscheiding, zwerfaval en plastic soep. Kortom: betrokken koppies op een leerzame dag. 

 

 

 

 



 

   
 

Gezocht: wereldverbeteraars met een goed idee 
Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal 
Wat betekent het om anno 2021 een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak nodig? 
We leren leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door 
hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van de kracht 
van diversiteit. 

Heb jij een goed idee? Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met 
elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel 
belangrijk vinden, hebben we iets bedacht: het fonds Wereld met lef, 
powered by SKPO. 
We dagen iedereen die bij SKPO hoort – leerlingen, collega’s en 
ouders – uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met 
elkaar. Dus heb jij, of hebben jullie een idee waar de wereld om je 
heen een stukje beter, mooier of fijner van wordt? Maak dan een plan 
en stuur het in voor 1 december 2021. Wie weet kiest de jury het idee 
uit zodat het werkelijkheid wordt! 
Alles wat je verder moet weten vind je op  SKPO | Wereld met lef. 
Bekijk het Wereld met lef-filmpje op  Wereld met lef powered by SKPO 
- YouTube. 

Zagen, zagen door de BSO 
Onlangs hebben we voor alle nieuwe lokalen nieuwe prikborden aangeschaft. Deze 
borden worden gebruikt als datamuren voor Blinkprojecten maar ook voor de vakken 
taal en rekenen. De borden werden op enorm grote pallets geleverd. Pedagogisch 
medewerker Martijn heeft ze met de kinderen van de BSO een kopje kleiner gemaakt. 
De kinderen genoten van deze stoere activiteit. 

 

 

Leerlingen denken mee over aanpassingen op het schoolplein 
Op school denken we na over hoe we het schoolplein leuker kunnen maken, zodat de kinderen nog fijner kunnen 
spelen. Vanzelfsprekend kunnen we niet zonder de ideeën van onze leerlingen. De leerlingen van groep 8 
hebben een moodboard gemaakt en gaan hun ideeën op schaal en in 3D verwerken en presenteren.  

 

https://www.skpo.nl/wereldmetlef/
https://www.youtube.com/watch?v=7f2M_1rPagk
https://www.youtube.com/watch?v=7f2M_1rPagk


 

   
 

Kinderboekenweek 2022 
Net voor de herfstvakantie was het Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’. Diverse ouders en 
andere gastsprekers hebben in de klassen over hun beroep verteld.  Veel dank daarvoor! 

       
Chefkok Frans laat zijn kookkunsten zien Een militair vertelt in groep 6 over zijn beroep  Een ouder vertelt over zijn vak als arts 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er een voorleeswedstrijd gehouden. De kandidaten waren goed 
voorbereid en lazen mooi en duidelijk voor. Door verschillende intonaties en stemmetjes zorgden zij voor 
spanning in hun verhaal. Uiteindelijk werd Nina uit groep 7 de winnaar van de voorleeswedstrijd. Zij mag 
binnenkort met andere schoolwinnaars meedoen aan de verkiezing voor beste voorlezer van Son en Breugel. 

 

Groep 8 bezoekt middelbare scholen 
Ieder jaar bezoeken de leerlingen van groep 8 enkele middelbare scholen in de omgeving. Dit helpt hen bij het 
krijgen van een goede indruk van de verschillende scholen. Op onderstaande foto worden ze ontvangen op het 
Frits Philips Lyceum. Daarnaast is het raadzaam dat ouders samen met hun kinderen (groep 7 en 8) open dagen 
bezoeken van de verschillende scholen en naar de VO markt gaan.  
 

 



 

   
 

Schoolfruit 
Vanaf de week van 15 november start weer het EU schoolfruitproject. De exacte leverdatum 
wordt later deze week bekendgemaakt. Zonder tegenbericht worden woensdag, donderdag 
en vrijdag de dagen waarop uw kind fruit of groente krijgt op school. U kunt zelf meer lezen 
over EU schoolfruit via: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

Ruimtereizigers in groep 3 en 4 
Deze weken leren de kinderen uit groep 3 en 4 alles over de ruimte. Welke planeten zijn er en hoe kun je door 
de ruimte reizen? Kinderen hebben hun eigen astronautenhelm gemaakt. Binnenkort worden alle eigen 
ontworpen raketten gelanceerd.  
 

  

Moestuin winterklaar 
Samen met enthousiaste ouders hebben leerlingen de moestuin winterklaar 
gemaakt. Plantjes zijn verzet, houtsnippers zijn verspreid. Ook de lange 
border aan de zijkant van school is door hen aangepakt. Het ziet er weer 
keurig uit! Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan om de voortuin opnieuw 
in te richten. De wadi zal zijn functie, het afwateren van overtollig regenwater 
vanaf het dak  behouden, maar tegelijk zijn we op zoek naar meer diversiteit 
in beplanting.  

 

Onderwijsmarkt voortgezet onderwijs groepen 7 en 8 
De basisscholen in Son en Breugel nodigen u uit voor de Onderwijsmarkt voor het voortgezet onderwijs op 
maandag 8 november 2021. Deze markt vindt plaats op Basisschool De Stokland, Jupiterstraat 3 in Breugel. De 
scholen voor het voortgezet onderwijs richten hier informatiekraampjes in waar u en uw zoon/dochter 
informatie vinden over de betreffende school voor voortgezet onderwijs. Een aantal scholen verzorgt 
presentaties, waarbij meer specifieke informatie wordt gegeven en er gelegenheid is om vragen te stellen. Bij 
de ingang hangt een plattegrond van de school zodat u gemakkelijk uw weg naar de scholen van uw keuze kunt 
vinden.  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


 

   
 

Van 19.00 tot 20.00 uur zijn er presentaties voor de kinderen van groep 7 met hun ouders.  
(In deze tijd kunt u twee presentaties bijwonen) 
Kinderen van groep 8 kunnen vanaf half 8 de scholenmarkt bezoeken in de speelzaal. 
Van 20.00 tot 21.00 uur zijn er presentaties voor de kinderen van groep 8 met hun ouders.  
(In deze tijd kunt u twee presentaties bijwonen) 
Kinderen van groep 7 mogen in deze tijd de scholenmarkt bezoeken in de speelzaal. 
I.v.m. de te verwachten drukte worden de presentaties ieder half uur herhaald. 

Schoenendoosactie: tot 5 november inleveren op school 
Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. 

Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften… ze betekenen zóveel voor een kind in Afrika, 

Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe tandpasta… dat 

is er anders echt niet bij. Misschien is jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. Jij geeft 

echt een schat. Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. Zie ook 

www.schoenendoosactie.nl. Tot en met 5 november kunnen kinderen nog hun schoenendoos inleveren op 

school. 

Bericht van de MR 

 
Jolanda Jonker heeft onlangs afscheid genomen als lid van de oudergeleding van de MR. Ellen van Engelen is 
gekozen als nieuw lid. Van harte welkom! Ellen vertegenwoordigt samen met Vasco Werners en Ingrid van den 
Heuvel de ouders van De Harlekijn in de MR. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Carin van Zitteren, 
Eefke van der Wijst en Marjon Dozy. 

Jolanda, veel dank voor jouw inzet van de afgelopen jaren. De samenwerking met de MR was met name het 
laatste schooljaar intensief vanwege alle coronagerelateerde maatregelen. We waarderen jouw rol en de 
manier waarop je heb meegedacht.  

Leerlingenraad 2021-2022 

   

http://www.schoenendoosactie.nl/


 

   
 

Op 13 oktober zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 konden 

zich kandidaat stellen. Alle deelnemers hadden zich goed voorbereid. Ze konden duidelijk vertellen waarom zij 

in de leerlingenraad willen en wat hun goede ideeën zijn voor school. De dag erna is meteen het eerste overleg 

met nieuwe leerlingenraad geweest. We gaan dit jaar aan de slag met onderwerpen als buitenlessen, het 

schoolplein en het aanbod van creatieve vakken. Via de ideeënbus kunnen ook andere kinderen hun 

verbeterideeën delen. Tussen iedere vakantie hebben we een overleg. Na het overleg gaan de leerlingen van de 

leerlingenraad in de klassen vertellen wat er is besproken. Het is goed dat leerlingen op deze manier hun 

steentje bijdragen en zich mede verantwoordelijk kunnen voelen voor een fijn klimaat op school. 

Aardse extremen in groep 5 en 6 
In groep 5 en 6 leren de kinderen alles over aardse extremen. Door de combinatie van onderzoekslessen en het 

eigen onderzoek vormen de kinderen zich een breed beeld van weer, klimaat en natuurlandschappen, zoals 

wolken en neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami’s en orkanen. Kinderen leren dat er 3 niveaus van vragen 

zijn: opzoekvragen, uitzoekvragen en onderzoeksvragen. De laatste soort vraag gebruiken ze voor hun eigen 

onderzoek. 

  

Gevonden voorwerpen 
Ziet u op deze foto iets van uw kind? Dan kunt u bellen naar school of mailen naar Yvonne: Y.tournoij-
bijl@skpo.nl 
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