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Een stralend 2022 toegewenst!
We hopen dat u heeft genoten van een fijne, rustige kerstvakantie. Team De Harlekijn wenst u een
stralend en leerzaam 2022 toe!

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.

Maakotheek
De komende periode gaan we in alle groepen aan de slag met de maakboxen van Maakotheek. Zo besteden we
extra aandacht aan Wetenschap- & Techniekonderwijs. In deze periode richten we ons op de maakbox
‘Robotiseer je wereld’. De inhoud van de boxen is gekoppeld aan het thema van Blink ‘Een eigen plek’. Zo zorgen
we voor een betekenisvol aanbod. De leerlingen ontdekken wat robot Ozobot allemaal kan en leren hoe ze
Ozobot op pad kunnen sturen aan de hand van opdrachten. De middenbouw laat Ozobot rekenen, de
bovenbouw ontwerpt de stad van de toekomst. Meer informatie over Maakotheek vindt u via deze link:
Maakotheek

Nieuws uit de groepen
Groep 4
De afgelopen weken hebben we met Blink aan het thema ‘Gezellige tradities’ gewerkt. We hebben geleerd
welke tradities er allemaal zijn, onze woordenschat uitgebreid en veel geknutseld. We hebben o.a. onze eigen
kersttrui gemaakt.

Groep 6
Wat was het fijn om samen te eten tijdens het kerstontbijt! Iedereen had iets lekkers gemaakt en het was erg
gezellig. Na het ontbijt en de gymles hebben we ook nog een kerst escapespel gespeeld.

Groep 7
De “kerstdagen” in groep 7 waren erg gezellig. We hebben samen de klas versierd en een gezellig kerstontbijt
gehad. Kiki, Nina en Tess hebben een leuke quiz georganiseerd en de kinderen hebben een escaperoom
gespeeld.

Ouders met lesbevoegdheid gezocht
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, is het lerarentekort ook in onze regio een zorg. Het aantal vervangers in de
vervangerspool van SKPO is gehalveerd ten opzichte van afgelopen jaar. Het komt tegenwoordig vaker voor dat
er geen vervanger beschikbaar is dan dat er wel iemand is. Gelukkig kunnen we als team veel vervangingen zelf
opvangen. Er zijn collega’s bereid om extra te werken en er zijn collega’s die hun eigen werk uitstellen om een
groep te vervangen. Om ons vangnet groter te maken zijn we op zoek naar ouders met lesbevoegdheid. Bent u
bevoegd om les te geven in het primair onderwijs en bent u bereid om indien nodig een dagje op De Harlekijn
te komen werken? Dan zou ik graag met u daarover in gesprek gaan. U kunt mailen naar L.storimans@skpo.nl

Kanjernieuws

Piekeren doen we allemaal wel eens. Kinderen piekeren ook, maar weten ze dat ook? Weten kinderen wat
piekeren is en weten kinderen wat ze kunnen doen als ze piekeren? De Kanjertraining leert kinderen wat
piekeren is, wanneer en waarover je kunt piekeren. De Kanjertraining leert kinderen ook wat ze kunnen doen
als ze piekeren. Vraag eens aan uw kind naar wie hij of zij toegaat als het piekert.

Bericht van de MR
Op 4 december is er een MR vergadering geweest. Wij willen jullie als ouders graag op de hoogte brengen van
de besproken punten.
• Het aangebrachte ventilatiesysteem functioneert bijna naar behoren. Op dit moment wordt
geluidsoverlast nog aangepast,
• Bij keuze nieuw schoolmeubilair is leerlingenraad betrokken,
• SKPO zet in februari weer koerskaarten uit. De MR mag schoolspecifieke vragen toevoegen aan de
standaard oudervragenlijst. Het zou fijn zijn als u de moeite neemt om de vragenlijst in te vullen.
• NPO gelden worden op De Harlekijn goed ingezet.
• Er is een stappenplan verzuim opgemaakt voor wat de school kan doen op het moment dat er geen
invaller beschikbaar is.
• De begroting voor 2022 is besproken en goedgekeurd door de MR.
• De samenwerking met Korein is besproken. Er zijn diverse personele wisselingen bij Korein. Vorming
van 1 team zal in het nieuwe jaar verder opgepakt worden.
• Vanuit de MR hebben we aan school een suggestie gedaan: als een leerling positief getest is (PCR), geef
dan het advies aan heel de klas om op dag 5 een zelftest te doen.
• De kind-oudergesprekken over de Ik-cirkel zijn kort besproken. Over het gesprek worden positieve
reacties teruggegeven door ouders en leerlingen.

Vooraankondiging: vragenlijst voor ouders
Uw mening telt! Over een aantal weken ontvangt u een email met daarin een uitnodiging om deel te nemen
aan een vragenlijst voor ouders. Daarin worden u vragen gesteld over de koers van school. We zijn benieuwd
naar uw mening en we zullen uw feedback gebruiken om ontwikkelpunten voor school te bepalen. We hopen
van harte dat heel veel ouders de vragenlijst invullen. Naast ouders worden ook medewerkers en leerlingen
gevraagd om een vragenlijst over school in te vullen.

De winnende ideeën van Wereld met lef zijn bekend!
Wat een feest was het op de SKPO scholen waar op de valreep van de vervroegde kerstvakantie de cheques
werden uitgereikt van Wereld met lef! De jury van het fonds rondom wereldburgerschap had een week eerder
alle inzendingen beoordeeld. Job Thijs uit groep 7 was een van de drie leerlingen die namens alle leerlingen van
SKPO in de jury zat. Aan 13 inzendingen werd uiteindelijk een bedrag toegekend waarmee de
wereldverbeteraars van SKPO aan de slag kunnen in 2022. Ook de jury werd enorm blij van alle ingezonden
ideeën, omdat ze - klein of groot(s) - elk op hun eigen manier bijdragen aan een mooiere, betere wereld en
staan voor verbinding. Dat belooft wat voor de volgende aanvraagronde in de tweede helft van het schooljaar.
De beloonde ideeën zijn:
•
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•
•
•
•

Het Cultureel Kinderfeest (De Troubadour)
BoschAkker TV (BoschAkker)
Vriendschapsbankje (De Achtbaan)
Inclusieve speeltuin/rolstoelglijbaan (BoschAkker)
Speurtocht met lef ('t Slingertouw)
Moestuin & koken met/voor de buurt (Fellenoord)
Afval scheiden, composteren & bloementuin
(Tweelingen)
Naschoolse activiteiten voor meer veiligheid in de
wijk (De Schelp)
Fietsplan (BoschAkker)
Groene natuurlijke school (De Spaaihoeve)
Opruimen in de wijk Doornakkers (BoschAkker)
Minder voedsel verspillen (Trudo)
Minder vlees eten (Trudo)

Leren typen met de typetuin
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op Basisschool De
Harlekijn de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de
kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef uw kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus
wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Start: woensdag 9 maart 2022
Lestijd: van 12:45 uur tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Harlekijn, Zandstraat 35 5691 CD SON
•
•
•
•
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Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het
jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 31 januari en ontvang € 25,- korting
U betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-. Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip: Met gratis annuleren tot 21 februari blijft u flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijgt
u uw geld terug.
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld uw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van uw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus” en rond de inschrijving verder af.
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of
013-5220579.

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

