
 

   
 

Agenda 

7 maart   Luizencontrole 
8 maart   Groep 7 bezoekt Daf Museum 
7 en 10 maart  Gastlessen in alle groepen over plastic recycling  
18 maart  Wereld recycle dag 
19 maart  Open dag 10.00 – 12.00 uur 
22 maart  Fietskeuring groep 7 
23 maart  Mad Science Show 
24 maart  MR vergadering 
28 maart   Open podium 
29 maart  Praktisch verkeersexamen groep 7 
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Open dag op De Harlekijn  
Op zaterdag 19 maart staan tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze deuren open voor ouders met peuters en alle 

andere geïnteresseerden in onze school. Deze ochtend laten wij zien waar De Harlekijn voor staat. Leerlingen 

van de leerlingenraad verzorgen tijdens de open dag de rondleidingen door de school. Naast informatie over 

het reguliere dagprogramma, vertellen wij over onze Modules op Maat, onderzoekend en ontwerpend leren, 

Brainportschool, Kanjertraining, BSO- en dagopvangpartner Korein en nog veel meer. Ook bij de collega's van 

BSO- en dagopvang partner Korein bent u van harte welkom.  

Carnaval 
Dit jaar kwam Prins Menno van Krutjesgat op bezoek. Samen met zijn Raad van 11 en hofkapel De Blaoskaken 

werd er een echt carnavalsfeestje van gemaakt op ons buitenpodium. Jeugdprinses en oud-leerlinge Sanne en 

jeugdprins Cody Jay liepen met onze kinderen een fantastische polonaise op het plein. We werden verrast met 



 

   
 

een mini-optocht door CV Hendig Zat waarbij meerdere kinderen van onze school in de wagen zaten. Wat een 

prachtige wagen hadden zij gebouwd! Na dit buitenfeestje zijn we binnen verder gegaan en werd er in iedere 

groep aandacht besteed aan de mooie kostuums, werd er bingo gespeeld, was er een masked dancer wedstrijd 

en is er genoten van het carnavalsfeest.  

     

 

Groep 1-2 heeft veel geleerd over het weer! 
Is het een briesje of een storm? Kinderen konden het zien aan de hand van de windmeter op het schoolplein. 

De temperatuur leerden ze aflezen van een thermometer. Alle gegevens over het weer werden bijgehouden in 

een echte grafiek! De kinderen hebben dagelijks hun eigen weerbericht mogen presenteren aan de hele klas. 

Tot slot hebben ze hun eigen weersatelliet gemaakt. Het zijn weer prachtige creaties geworden. 



 

   
 

         

Groep 3 rijdt met een robot door de eigen ontworpen stad   
In groep 3 en 4 hebben de leerlingen hun eigen droomhuis ontworpen. Vervolgens konden ze met de 

robotjes die ze zelf geprogrammeerd hebben rondrijden door de straten in hun eigen stad. Wat een 

betrokken koppies!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Presentatie Blink groep 7 
Groep 7 heeft het project “altijd onderweg” van Blink afgesloten met een presentatie aan groep 6. Wist u dat: 

- Er een vulkaanuitbarsting was, 

- De kinderen Indonesisch konden eten, 

- Er Australische en Griekse lekkernijen waren, 

- Er een Mayatempel te zien was, 

- Beelden van een echte schildpad uit Curaçao te zien waren, 

- Er live gebeld is met iemand uit Australië. 

 

    
 

18 maart: Wereld recycle dag 
‘Recycle vandaag voor de wereld van morgen’. Op 18 maart is het Wereld recycle dag. Voorafgaand aan deze 

dag krijgen alle kinderen gastlessen over het belang van het recyclen van plastic. De gastlessen worden gegeven 

door een ouder van onze school, dat maakt het extra interessant voor onze kinderen. Tijdens de wereld recycle 

dag staat voor school een container. In deze container kunt u die dag al uw oude hard-plastic materialen 

inleveren. U kunt denken aan tuinstoelen, bewaardozen en tuinspeelgoed. De oude plastic spullen worden 

vermalen tot kleine stukjes. Van deze stukjes worden daarna weer nieuwe spullen gemaakt. We hopen dat we 

veel oud hard plastic inzamelen en we verwachten dat het leerzame lessen voor de leerlingen zijn! 

 



 

   
 

 

Nieuwe ronde Wereld met lef 

Wereldverbeteraars gezocht met een goed idee  

  

Wat betekent het om een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als 

leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf 

te kijken en stimuleren we hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun 

perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en maken 

gebruik van de kracht van diversiteit.  

  

Heb jij een goed idee?  

Na een geslaagde eerste ronde heb je nu opnieuw de kans om een idee in te 

zenden voor Wereld met lef. Gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en 

samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld – dat vinden we heel 

belangrijk. Heb jij een idee dat daaraan bijdraagt? Doe dan mee!  

  

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. Durf daarbij ook te kiezen voor thema's uit de Wereldburgerschap-cirkel die 

minder voor de hand liggen.  

  



 

   
 

 
Inzenden kan van 7 maart t/m 22 april 2022. De inzendtermijn eindigt eerder als vóór die datum het 

maximumaantal van 40 inzendingen is bereikt. Wacht dus niet te lang! Alles wat je verder moet weten vind je 

op www.skpo.nl/wereldmetlef.  

  

Succes! De jury kijkt uit naar jullie mooie ideeën.  

Nieuws van de verkeerscommissie 
Door de aanpassingen aan de fietsenstalling gaat het parkeren van de fietsen een stuk beter en is alles veel 

overzichtelijker. Binnenkort zal de belijning dan ook met definitieve verf worden aangebracht. 

Een volgend punt waar onze aandacht naar gaat is het parkeren in de Zandstraat: 

Nu ook de dagopvang van Korein gebruik maakt van het schoolgebouw, is het met name in de ochtend drukker 

met auto’s dan voorheen. Hier komt bij dat veel middelbare scholieren in tegengestelde richting gebruik maken 

van de Zandstraat op weg naar school. Wat opvalt is dat auto’s “even snel” buiten de parkeervakken parkeren 

of zelfs midden op de weg stoppen om kinderen uit- of in te laten stappen. Dit zorgt voor onoverzichtelijke 

situaties, opstoppingen en hinder. Bedenk hierbij ook dat de uit- en opritten van de woonhuizen in de Zandstraat 

vrij moeten blijven. 

Regelmatig is er in de ochtend een BOA aanwezig in de Zandstraat die let op gevaarlijk verkeersgedrag door 

auto’s en fietsen. Als verkeerscommissie gaan wij in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te bekijken 

voor een veiliger gebruik van de Zandstraat. Hierbij zal ook de onoverzichtelijke situatie bij de Sparrenlaan 

worden meegenomen. 

http://www.skpo.nl/wereldmetlef


 

   
 

Groep 7 heeft op 29 maart het praktisch verkeersexamen. We raden aan de ouders van de leerlingen uit groep 

7 aan om voor die tijd een keer samen met uw kind de ronde te fietsen. U kunt hiervoor de bordjes van de 

verkeerroute volgen. 

Luizencontrole 
Na de carnavalsvakantie is een luizencontrole geweest. Een aantal ouders heeft meegeholpen met de 

luizencontrole van onze leerlingen. Dank daarvoor! Enkele leerlingen bleken neten of luizen te hebben. Zij zijn 

inmiddels behandeld. We vragen u om de haren van uw kinderen geregeld te controleren. Meer informatie 

vindt u op Hoofdluis | RIVM 

Laatste kans: leren typen met de Typetuin 
Dit voorjaar verzorgt de Typetuin weer een klassikale typecursus bij De Harlekijn. Het beste en snelste 

resultaat wordt gehaald, wanneer uw kind onder begeleiding van een typecoach leert typen. 

Uw zoon of dochter aanmelden kan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start 

  

Aantal lessen: 8 x 1 uur 

Start: vrijdag 1 april 

Lestijd: 12.45-13.45 uur 

 

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 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
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