
 

   
 

Agenda 
7 april   Girls’ Day – dag voor meiden en techniek voor alle meiden uit groep 7 en 8 
18 april   Tweede paasdag. Alle leerlingen zijn vrij 
!9 april   De groepen 1-2 brengen een bezoek aan de bibliotheek 
22 april   Oud schoolmeubilair naar Kenia 
22 april   Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 
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Einde coronamaatregelen  
Na twee jaar corona, lijkt het erop dat het coronatijdperk zo goed als voorbij is. Met name in de periode tussen 

kerst en carnaval zijn veel leerlingen en een aantal collega’s positief getest geweest. Gelukkig is niemand ernstig 

ziek geworden. Omdat er geen hele groepen meer in quarantaine hoeven, is de impact op de leerlingen beperkt. 

Ook de isolatieduur voor individuele kinderen is tegenwoordig nog maar kort. Daarmee is de tijd gekomen dat 

we het online onderwijs gaan afschalen. Zo kan het team zich focussen op goed onderwijs in de klas.  

Hoe we het vanaf nu doen: 

• Kinderen die ziek zijn, zijn ziek en krijgen vanzelfsprekend geen thuisonderwijs.  

• Kinderen uit groep 7 en 8 die niet ziek zijn, maar wel positief getest zijn en in isolatie zitten, volgen de 

lessen zoveel mogelijk online.  

• Kinderen uit groep 3 t/m 6 krijgen maakwerk mee naar huis.  Zij zijn in principe niet online bij de les. 

• Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is er geen werk voor thuis.  

 



 

   
 

Groep 1 en 2 leren toveren 
In de kleutergroepen zijn we gestart met het thema ‘Wij leren toveren!’ 

Er wordt druk gewerkt in de tovenaarshoek. Allerlei drankjes, toverspreuken en recepten worden gemaakt. Ook 

zijn we de uil en de draak, de dierenvrienden van de tovenaar aan het maken. Op het verfbord zijn al veel 

tovenaars tevoorschijn gekomen. 

 

Groep 3 en 4 gaan onderzoeken 
In groep 3 en 4 is het Blinkthema ’Handige uitvindingen’ gestart. Afgelopen week hebben we geleerd hoe een 
vliegtuig kan vliegen. De vraag bij ons onderzoek is: Welke vorm vleugel laat mijn vliegtuigje het verste vliegen? 

  



 

   
 

      

                

Verkeersexamen groep 7 
De kinderen uit groep 7 hebben dit jaar het verkeersexamen gedaan. Alle fietsen zijn gecontroleerd door de 

BOA. Daarna hebben  de leerlingen het theorie-examen afgerond. Op dinsdag 29 maart was eindelijk het ‘echte’ 

praktijkexamen. De kinderen fietsten zelfstandig door Son en Breugel. Alle kinderen zijn geslaagd! 

 



 

   
 

Brainportschool 
In mei staat de audit voor Brainport op de agenda. Enkele medewerkers 

van andere Brainport scholen brengen die dag een bezoek aan onze 

school. Zij gaan dan bekijken hoe we ons de afgelopen jaren ontwikkeld 

hebben op de vijf pijlers van Brainport. Het gaat onder meer om een breed 

onderwijsaanbod en aandacht voor internationalisering. Inmiddels 

hebben zich al ouders aangemeld om met de auditoren die middag in 

gesprek te gaan. Ter voorbereiding op de audit hebben we een 

zelfevaluatie gedaan. Deze is in te zien op school.  

Wereld recycle dag 
Vrijdag 18 maart was het Wereld Recycle Dag . Alle leerlingen hebben voorafgaand aan deze dag van een ouder 

les gekregen over het belang van het recyclen van afval. Waarvoor veel dank! Op school wordt al papier, groen, 

batterijen, glas, plastic en restafval gescheiden. Ook wordt 2 x per jaar kleding ingezameld. Nu was er aandacht 

voor het recyclen van oud hard plastic afval. Hiervan worden nieuwe plastic spullen gemaakt. Een grote 

container stond voor de deur en door zowel school als door ouders is er veel materiaal ingeleverd. Jong geleerd 

is oud gedaan. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen al vroeg leren om zuinig op onze omgeving te zijn. 

   

 

Gezellige sfeer op de open dag 
De open dag op De Harlekijn is drukbezocht. Tussen 10 en 12 uur stonden de deuren open voor ouders van 

peuters en andere belangstellenden. Leerkrachten waren aanwezig om te vertellen over ons onderwijs.  

Daarnaast waren er ouders en leerlingen. Leerlingen gaven rondleidingen en vertelden trots over waarom zij 

het fijn vinden op De Harlekijn. Ter voorbereiding op de open dag had de leerlingenraad met elkaar op school 

koekjes gebakken. Ook Korein was aanwezig om de sinds september geopende dagopvang te laten zien en om 

te vertellen over het naschoolse aanbod. 



 

   
 

 

 

 

Herhaalde oproep: wereldverbeteraars kunnen tot 22 april hun idee 
inzenden 

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.  

 

 
Verkeerssituatie school 
Geregeld zijn er onveilige situaties voor onze school. Er rijden bijvoorbeeld auto’s tegen het verkeer in, er wordt 

op de stoep gefietst en kinderen steken zonder goed te kijken de weg over.  

Vanuit de gemeente is een nieuwe verkeersdeskundige aangesteld. Deze deskundige heeft een aantal keer bij 

school geobserveerd en is met ons in gesprek over de verkeersveiligheid in de Zandstraat. Aan de hand van zijn 

bevindingen, gaat de gemeente een voorstel doen t.b.v. het verbeteren van de veiligheid. Hoe zorgen we er 

bijvoorbeeld voor dat de straat voor het schoolterrein beter herkenbaar wordt als een schoolzone?  Hoe kunnen 

leerlingen veiliger van het schoolplein af rijden? Omwonenden worden ook betrokken bij het voorstel. De 

gemeente wil eventuele veiligheidsaanpassingen koppelen aan de al geplande renovatie van de straat (denk aan 

wegdek en riolering). Middels deze nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het is 

fijn als we tot de aanpassingen gedaan zijn samen zorgdragen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie. 

 

Fotowedstrijd open dag 
Kinderen mochten een eigen poster maken voor de open dag. Dat poster hing in de week voor de open dag voor 

hun eigen raam. Enkele kinderen hebben een foto gemaakt van hun mooie ontwerp. De deelnemers aan de 

fotowedstrijd hebben een prijsje gekregen. 

 

http://www.skpo.nl/wereldmetlef


 

   
 

 

Koerskaart ouders en koffiegesprek 18 mei 
De eerste analyse van de ouderkoerskaart geeft aan dat ouders dik tevreden zijn over De Harlekijn. U heeft De 

Harlekijn beoordeeld met een 8.2. Een prachtig cijfer, waarop we apetrots zijn! Belangrijkste sterktes die worden 

genoemd: een kleinschalige school, waarin kinderen gezien worden en waar aandacht is voor de brede 

ontwikkeling van de leerlingen. Communicatie wordt als verbeterpunt genoemd. We willen graag meer 

achtergrondinformatie hierover, zodat we uw input mee kunnen nemen in een verbeterde aanpak. U bent 

daarom van harte uitgenodigd voor een koffiegesprek op woensdag 18 mei om 8.30 uur. Vanuit het team zijn 

dan in ieder geval Marjon Dozy en Lidwien Storimans aanwezig.  

 
Lenteweer 
In maart hebben we een aantal heerlijke lentedagen gehad. Kinderen genieten van spelen op het schoolplein. 
 

 

 



 

   
 

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 

 

 

 

mailto:Y.tournoij-bijl@skpo.nl

