
 

   
 

Agenda 
2 december    Bezoek Sinterklaas op school 
6 december    Studiedag – alle kinderen vrij 
7 december    Groep 8: bezoek aan Van Abbemuseum 
27 december t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie 
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De Harlekijn bestaat (meer dan) 20 jaar 
Afgelopen jaar zaten we 20 jaar in ons huidig schoolgebouw. Om dit lustrum te vieren, hebben we een 

feestelijke week gepland in de week van 11 t/m 15 juli. Die week zal in het teken staan van ‘samen 

feesten over de hele wereld’. Met een aantal ouders en teamleden werken we aan een onvergetelijk 

programma. Wat we precies gaan doen, houden we nog even geheim, maar ik kan wel vast verklappen 

dat we op dinsdag 12 juli op schoolreisje gaan.  

Open podium film 
Omdat we vanwege de coronamaatregelen niet met de hele school in de aula kunnen, heeft de open podium 

werkgroep (juffrouw Claudia en juffrouw Iris) deze keer een leuke film gemaakt. In de film waren optredens van 

kinderen uit verschillende groepen. Er was een spannend toneelstuk, Quinten uit groep 4 speelde gitaar, Liselot 

uit groep 1-2 B heeft piano gespeeld en groep 7 heeft gedanst. Groep 8 verzorgde de presentatie. Op donderdag 

25  november is de film in alle groepen getoond. Zo konden we toch met elkaar, op een veilige manier genieten 

van het open podium. 

 



 

   
 

  

Verkeersles in de praktijk voor groep 5 
Tijdens de verkeerslessen heeft groep 5 kennisgemaakt met de voorrangsregels in het verkeer. De kinderen 

hebben de “rechts gaat voor regel” en de regel “rechtdoor op de dezelfde weg gaat voor” geleerd. Ook hebben 

ze kennis gemaakt met verschillende voorrangsborden. Om al deze regels in de praktijk te kunnen zien, zijn we 

op een kruispunt gaan kijken. Daar hebben de kinderen aan de hand van een aantal opdrachten de regels in de 

praktijk geobserveerd. 

                                                           

Het snoepgoed van Sinterklaas proeven in groep 3 en 4 

                   
Ra, ra wat proef ik?     En…..hoe heet het snoepgoed?    

En weet je wat een speculaaspop voor betekenis heeft? 

 



 

   
 

Bag2school 
Met de opbrengst van de ingebrachte zakken kleding afgelopen oktober,  

is een geluidsbox aangeschaft, die we gebruiken bij muzikale lessen en 

activiteiten van school. Dat klinkt als muziek in onze oren! Dank voor het 

meedoen.  

Groep 6 bezoekt het Van Abbemuseum 
Groep 6 mocht met de eigen groep in de bus naar het museum. De leerlingen hebben gekeken naar moderne 

kunst  en geleerd wat je allemaal in een beeld of schilderij kan zien. Ook waren er kunstwerken waaraan ze 

mochten voelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleefmuseum als projectafsluiting in groep 7 
De kinderen leerden over wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op 

allerlei verschillende gebieden. De kinderen kozen hun wereldster en stelden hun eigen onderzoeksvraag op. 

Hoe hadden we informatie over Anne Frank kunnen krijgen als ze geen dagboek had geschreven? Welke 

attractie zou Walt Disney willen toevoegen aan Disneyland? Welke boeken zou JK Rowling nog willen schrijven? 

De kinderen presenteren hun eigen wereldster in het Wereldsterren-beleefmuseum. 

 



 

   
 

Kanjernieuws 
Hoe zat het ook alweer; wat doe je als je geconfronteerd wordt met vervelend gedrag? 

Tijdens het buitenspelen in de pauze, is er een groepje kinderen dat vervelend tegen je doet.                                                                                                                   

Hoe geef je aan dat je dat gedrag niet fijn vindt? Wat doe je als de kinderen niet stoppen?                                                                                                                 

Deze strip vertelt precies hoe wij op school de kinderen leren omgaan met dit soort situaties. 

 

Gezocht: overblijfouder 
Per januari zijn we op zoek naar een vaste overblijfouder voor de maandagen. Lijkt het u leuk om op maandag 

van 12.00 uur tot 12.45 uur mee te helpen tijdens de grote pauze? Dan bent u van harte welkom. Voor meer 

informatie en voor aanmelding mailt u naar y.tournoij-bijl@skpo.nl.  

mailto:y.tournoij-bijl@skpo.nl


 

   
 

Nieuws van de verkeerscommissie…. 
Wij zijn Eveline Rustige en Erik van Delft en samen met juf Annette vormen wij de Verkeerscommissie van 

Basisschool De Harlekijn. De Verkeerscommissie helpt bij het verkeersonderwijs dat buiten het normale 

lesprogramma valt. Ook brengen we in iedere nieuwsbrief een actueel onderwerp onder uw aandacht. 

Nu de wintertijd weer is ingegaan, is het belangrijk dat we aandacht besteden aan de zichtbaarheid van onze 

kinderen in het verkeer. Komt uw kind met de fiets naar school? Denk dan aan werkende fietsverlichting en zorg 

ervoor dat deze ook wordt aangezet. Maar wist u ook dat een fiets verplicht voorzien moet zijn van reflectoren 

op de trappers en aan de zijkant van het wiel (vaak verwerkt in de band)? Komt uw kind lopend naar school? 

Zorg dan dat de jas voorzien is van iets reflecterends, zodat de jas opvalt voor passerende automobilisten. 

 

Maandag 20 december zal er op school een fietsenkeuring plaatsvinden. De wijkagent zal hierbij aanwezig zijn. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden die dag allemaal op de fiets op school verwacht. De fietsenkeuring 

is specifiek gericht op de verlichting en de reflectoren, dit i.v.m. het thema: ‘zet je licht aan’. Dat is nu vooral in 

deze maand en de komende maanden ontzettend belangrijk! 

De kinderen van de overige groepen kunnen vrijwillig deelnemen aan de fietsenkeuring. Als ze op die dag met 

de fiets naar school komen dan krijgen zij ook de mogelijkheid om hun fiets te laten controleren. 

 
Schoolfruit 
Vanaf de week van 15 november startte het EU schoolfruitproject. Iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag krijgt uw kind fruit of groente op school. U kunt zelf meer lezen over EU 

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

ouders.htm  

Hier leest u ook wekelijks welk fruit er voor de kinderen op het programma staat en hoe groot 

de porties zijn. Vindt u de portie te klein voor uw kind, geef dan gerust een extra stukje fruit mee. 

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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