
 

   
 

Agenda 
10 mei   Audit Brainport 

17 mei   19.00 uur MR vergadering met leerlingen van de leerlingenraad 

18 mei   8.30 uur koffiegesprek ouders  

25 mei   Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

26 mei   Hemelvaart – alle kinderen zijn vrij 

27 mei    Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

6 juni   2e Pinksterdag – alle kinderen zijn vrij  
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Kinderen uit groep 1 en 2 brengen een bezoek aan de bibliotheek 
Het boek ‘Ik voel een voet’ is voorgelezen door een medewerker van de 

bibliotheek. Daarna konden de leerlingen samen een grote vloerpuzzel 

maken, die paste bij het boek. De kinderen vonden het erg leuk in de 

bibliotheek. Een abonnement op de bibliotheek is voor kinderen gratis! 

 

 



 

   
 

Creatief met apparaten in groep 3 en 4 
Vanuit het thema ‘handige uitvinders’ hebben de kinderen uit groep 3 en 4 oude apparaten uit elkaar gehaald 

om vervolgens te leren welke onderdelen er allemaal in zitten. Volgende week gaan ze een creatieve constructie 

bouwen van de losse onderdelen. 

 

Girls’ Day voor meiden uit groep 7 en 8 
Voor het eerst dit jaar hebben de groepen 7 en 8 van De Harlekijn meegedaan aan Girls' Day. Tijdens Girls’ Day 

openden door heel Nederland bèta-, technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen van bedrijven hun 

deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes maakten kennis met vrouwelijke medewerkers en leerden 

meer over bèta/technische werkzaamheden. De afgelopen tijd is meer dan ooit duidelijk geworden hoe 

belangrijk bèta, techniek & IT zijn voor de samenleving. De Harlekijn was gekoppeld aan het bedrijf:  Visma- 

Advitrea. De meiden hebben geleerd over welke mogelijkheden er zijn in een technisch bedrijf en dat je op 

meerdere manieren kan bereiken wat je wil. Ook hebben ze allemaal gehoord dat ze in de toekomst welkom 

zijn om stage te komen lopen. 

 



 

   
 

Jongens uit groep 7 en 8 programmeren 
Terwijl de meiden uit de groepen 7 en 8 op bezoek waren bij Visma, hebben de jongens geprogrammeerd met 

het programma Scratch. Ook voor hen werd het zo een leerzame dag met een technisch tintje.  

 

Groep 6 bezoekt het Philips Museum 
‘Wonderlijke uitvindingen’ is het thema in groep 6. Vanuit dat thema bezoekt de groep het Philips Museum. 

Kinderen leren over de uitvinding van elektrische verlichting en de lamp. Ook weten ze nu hoe het was om 

vroeger in de lampenfabriek te werken.   

 



 

   
 

Harlekijn doet mee aan Son en Breugel Samen Sterker 
In het weekend van 11 en 12 juni 2022 wordt het evenement Son en Breugel Samen Sterker georganiseerd bij 

de vijver in Son. Dit is een 20 - uurs wandelestafette waarbij symbolisch wordt stilgestaan bij de ziekte kanker. 

Op zondag 12 juni doet De Harlekijn mee met de Kinderloop die van 09.00 - 10.00 uur plaatsvindt. Het zou erg 

leuk zijn als jij ook meeloopt! 

 

Samen Sterk Markt 

De bedoeling is dat er geld voor het goede doel ingezameld wordt. Hiervoor willen we bij De Harlekijn een 

gezellige markt houden op woensdag 1 juni 2022 van 18.00 - 20.00 uur. Dit met een heuse veiling. De kinderen 

kunnen zelf het een en ander verkopen, denk aan spulletjes die je kunt missen, geknutselde armbandjes, 

cupcakes, ranjakraam, raadspelletjes of misschien weet je een leuke activiteit waar andere kinderen tegen een 

kleine bijdrage aan deel kunnen nemen. Leuk als er deze avond zoveel mogelijk mensen komen, dus nodig je 

vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen en familie uit! 

 

Veiling op school 

We zijn op zoek naar leuke veilingstukken in de vorm van goederen en diensten. Wie heeft er zin om een lekkere 

taart te bakken? Kan er iemand ballonnen vouwen? Een mooi schilderij beschikbaar? Wie laat zich verhuren tot 

auto’s poetser? Andere ideeën en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. 

Er is ook ruimte voor een leuk dansje of optreden deze avond in de vorm van een open podium waarvoor een 

bijdrage in de pet gedaan kan worden. 

Graag even laten weten als je mee wil lopen op zondag 12 juni. Ook horen we graag of je iets te veilen of te 

verkopen hebt tijdens de markt op woensdag 1 juni 2022. Stuur even een mailtje naar Josien via 

josienva@msn.com 

We hopen er samen iets leuks van te maken, want samen staan we sterk! 

Groetjes, Josien, Ellen, Monique en Vera 

Schoolfruit gestopt 
Voor de meivakantie hebben we de laatste EU schoolfruitlevering van dit schooljaar gekregen. Vanaf deze week 

gaan we weer verder met de reguliere ‘gruit’-dagen. Dat betekent dat de leerlingen iedere woensdag en vrijdag 

als hapje voor de kleine pauze een stuk fruit of groente meenemen. Als er toch koeken worden meegegeven, 

gaan deze mee terug naar huis. Zo blijven we gezonde voeding stimuleren. Vanzelfsprekend vinden wij het nog 

beter als de kinderen alle dagen kiezen voor groente of fruit als pauzehap.  

Uitnodiging koffiegesprek met ouders op woensdag 18 mei 
In de vorige nieuwsbrief gaven we u een korte toelichting op de uitslag van de koerskaart. We zijn er trots op 

dat u ons een 8.2 heeft gegeven. Naast een groot aantal pluspunten noemde u ook enkele verbeterpunten. 

Hierover willen we graag meer achtergrondinformatie. 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.  



 

   
 

Schoolmeubilair krijgt tweede leven 
De vrijdag voor de vakantie hebben leerlingen, ouders en collega’s samen met nog meer vrijwilligers al het 

schoolmeubilair in een grote zeecontainer geplaatst. Het was passen en meten maar uiteindelijk kon alles mee; 

tafels, stoelen, kasten, whiteboards, bureaus en houten speelmateriaal. Ook was vooraf sportkleding 

ingezameld en is er een aantal zonnepanelen geschonken door een bedrijf uit de regio. Alles wordt begin mei 

naar The Good Samaritan school in Kenia verscheept. Het contact tussen beide scholen is ontstaan via een oom 

van meneer Rob. Deze oom heeft alle logistieke zaken geregeld.  

De Good Samaritan school is gestart in 2013. Tot die tijd hadden de kinderen uit het dorp nog buiten onder een 

mangoboom les. Inmiddels is er een schoolgebouw met 6 lokalen en heeft de school 200 leerlingen. Goed 

schoolmeubilair ontbrak nog. De meubels worden na een boottocht van enkele weken in juni in Kenia verwacht.  

Als de meubels aangekomen zijn, gaan leerlingen van beide scholen elkaar ontmoeten via een Teams- of 

Zoommeeting. Ze zullen dan in het Engels met elkaar communiceren.  

We zijn enorm blij dat we nieuw schoolmeubilair hebben gekregen. Het feit dat het oude meubilair een nieuwe, 

hele goede bestemming krijgt, maakt het nog mooier. 

     

    
Op woensdag 4 mei is het nieuwe meubilair geleverd.  



 

   
 

De Harlekijn bestaat meer dan 20 jaar  
In de week van 11 juli vieren we ons (meer dan) 20 jarig bestaan. Het thema is “samen feesten’. Hoe het 

programma precies wordt, is nog even een verrassing. Wel kunnen we alvast verklappen dat donderdag 14 juli 

een dag met muziek en dans wordt. Die dag is er tussen 15.00 uur en 16.00 uur een voorstelling door alle 

leerlingen voor ouders. Houdt u hier alvast rekening mee in de agenda van u en uw kind? We sluiten daarna af 

met een gezamenlijk hapje en drankje. 

Gezellige en sportieve Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april hebben de leerlingen genoten van een sportieve ochtend tijdens de Koningsspelen.   

Na het gezamenlijk Koningsontbijt konden ze lekker bewegen. Mede dankzij de hulp van een flink aantal 

ouders werd het een gezellige en sportieve dag. De kinderen van groep 1 en 2 bleven op het schoolplein, waar 

ze allerlei Oud Hollandse spelen met een koninklijk tintje konden doen zoals goudklomp opgraven, goudkoorts 

en koninklijke wintersport. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 waren op de hockeyvelden van HTC Son. Daar 

deden ze diverse sporten zoals hockey, rugby, voetbal en archery tag. Ook was er een springkussen en waren 

er nog veel meer andere sportieve activiteiten. 

     

   

Aanmelden broertjes en zusjes 
We zien dat het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen op De Harlekijn stijgt. We willen graag voor alle 

broertjes en zusjes van onze leerlingen een plekje vrijhouden. Heeft u kinderen jonger dan 4 jaar, die nog niet 

zijn aangemeld, wilt u dat dan doorgeven op school? U kunt dat doen door een mailtje te sturen met daarin de 

naam van uw kind dat al op school zit en de naam en geboortedatum van het jongere broertje of zusje. U kunt 

dit mailen naar Yvonne: Y.tournoij-bijl@skpo.nl. Zo kunnen wij alvast rekening houden met de komst van uw 

kind. Als uw kind 2,5 jaar is maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

mailto:Y.tournoij-bijl@skpo.nl


 

   
 

Avond Wandel 4-daagse 
De voorbereidingen voor de Avond Wandel 4-daagse zijn alweer in volle gang. 

De routes worden uitgezet en zullen langs de mooiste plekjes van ons dorp 

leiden. De editie van 2022 zal worden georganiseerd door JC Oase en zal 

plaatsvinden op 7, 8, 9 en 10 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 

2½ km, 5 km en 10 km. De route wordt digitaal aangeboden. De 10 km route 

heeft geen pijlen en heeft geen bemande oversteekposten. 

Inschrijven 

Inschrijven voor deze wandeltocht kan vanaf eind april via de website Inschrijven – Avond Wandel 4-Daagse (jc-

oase.nl). Het inschrijfgeld bedraagt € 4,= per persoon. Kinderen t/m 12 jaar lopen samen met een begeleider. 

Start- en eindpunt van alle wandelingen is op het “Oase Wandelplein” wat zich bevindt achter de kerktoren in 

Son. Op alle avonden starten alle deelnemers tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Alleen voor de slotavond zijn de 

starttijden anders: deelnemers aan de 10 kilometer starten om 18.30 uur, deelnemers aan de 5 kilometer om 

19:00 uur en lopers van de 2½ kilometer starten om 19.15 uur. Het feestelijke slotdefilé vindt vanaf ongeveer 

19:45 uur plaats. Deelnemers worden feestelijk onthaald op het “Oase Wandelplein” bij de kerktoren.  

Samen Sterker 

Wil je een echt kanjer-diploma verdienen? Neem dan zowel deel aan de Avond Wandel 4-Daagse als aan de 

Kinderloop Samen Sterker. Wanneer je alle vier de dagen hebt deelgenomen aan de Avond Wandel 4-Daagse 

en daarnaast op zondag 12 juni deelneemt aan de Kinderloop, krijg je na afloop, op vertoning van je medaille 

van de Avond Wandel 4- Daagse, een extra beloning voor deze sportieve prestatie, namelijk een heus kanjer 

diploma. Voor informatie en vragen kunt u een mail sturen naar aw4d.info@jc-oase.nl.  

Wij hopen jullie graag te zien op het Oase Wandelplein.  

Met vriendelijke groet, JC Oase, Commissie Avond Wandelvierdaagse Son en Breugel 

 

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://jc-oase.nl/aw4d/inschrijven/
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