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En dan is de eerste periode van het schooljaar alweer voorbij. Gestart in de nieuwe 
groep, soms met nieuwe kinderen, vaak met een nieuwe leerkracht. Het is altijd 
heerlijk om fris met elkaar te beginnen. Samen, wij als team en u als ouders, zorgen 
goed voor onze kinderen en voor elkaar. Mocht u vragen hebben, opmerkingen of 
ideeën, laat het ons weten. Hoort u buiten bij de poort geluiden die u niet kunt 
plaatsen, schroom dan niet om dit bij ons te melden of even na te vragen. 
 
Data:  
maandag 24-vrijdag 28 oktober   Herfstvakantie 
donderdag 3 november    17.00-19:00  

Inloopmoment voor kinderen en ouders 
vrijdag 4 november    12:10 Sint Maarten op school  
maandag 21 november    Studiedag: alle kinderen vrij  
dinsdag 22 november    19.30 info-avond Voortgezet Onderwijs gr 8 
vrijdag 25 november    Sinterklaas op school 
woensdag 30 november    Verslagboek/rapport groep 3-8 mee naar huis  
dinsdag 6 december    Sinterklaas/Studiedag: alle kinderen vrij  
donderdag 8 + dinsdag 13 december  Oudergesprekken groep 3-8 
vrijdag 23 december    Kerstbrunch: gr 1-8 - om 14.00 uur vrij 
maandag 26 dec- vrijdag 6 januari  Kerstvakantie: alle kinderen vrij 

 
Opening schooljaar 
Wat heerlijk om weer samen buiten het schooljaar te kunnen openen in aanwezigheid van vele 
ouders. Alle leerkrachten van de groepen werden voorgesteld en met zijn allen werd het lied 
“klaar voor de start” gezongen. Daarna mochten ouders hun kind(eren) mee naar binnen 
begeleiden. Het schooljaar 2022-2023 is gestart. 
 

 
 
Inloop voor de ouders 
Sinds dit schooljaar bent u - als vanzelfsprekend - weer ‘gewoon’ welkom om uw kind(eren) in 
de ochtend mee naar de klas te brengen tot 8.45 uur. Even sfeer proeven, kijken waar uw kind 
mee bezig is en waar u eventueel mee kunt helpen. Wilt u de leerkracht spreken, maak dan 
even een aparte afspraak. 



 

 
 

Start van de Gezonde Basisschool van de Toekomst 
Dit schooljaar is de Harlekijn gestart met de Gezonde Basisschool van 
de Toekomst voor de groepen 1-4. Het was een feestelijke opening 
met Nola het Nijlpaard. Samen dansen, samen zingen. En alle 

kinderen kregen een eigen 
boterhamtrommel 
aangeboden. Ook de kinderen 
die nog geen gebruik maken 
van de lunch.  
Bij de GBT krijgen de 
kinderen voor € 1,75 een 
gezonde lunch aangeboden en 
een extra beweegactiviteit. 
De lunch bestaat uit 80% 
gezonde dingen en 20% iets 
minder gezonde dingen. Er is 

volop keuze en elke dag wat anders: brood, broodjes, vlees, kaas, groenten, brie, aardbeitjes, 
blauwe besjes, hardgekookte eieren. Na de lunch gaan ze onder begeleiding buiten spelen met 
de materialen uit de nieuwe spelcontainer. Dat gebeurt in eigen zones. Het is fantastisch om te 
zien hoe kinderen genieten van deze heerlijke lunch. De kinderen uit de midden- en bovenbouw 
vragen nu ook al wanneer zij dit gaan krijgen. Zij horen thuis de positieve geluiden van hun 
broertjes en zusjes. 
We zijn het schooljaar gestart met 85 kinderen. Inmiddels is dat gegroeid tot 105 kinderen 
ofwel 68 % van de kinderen uit de groepen 1-4. Iedere ouder maakt natuurlijk zijn eigen 
afweging om wel of niet mee te doen. Mochten er ouders zijn die er toch gebruik van willen 
maken, maar het voor een heel gezin niet kunnen betalen, neem dan contact op met Mieke 
Peeters om samen naar de mogelijkheden te kijken (m.peeters@harlekijn-venlo.nl) of via de 
telefoon: 0623-040767. 

 
(EU)schoolfruit      
De Harlekijn is weer ingeloot. We mogen dus weer meedoen met het EU-schoolfruit. Daarnaast 
krijgen alle kinderen 2 x per week allemaal schoolfruit van het GBT. Dus 5 x per week gratis 
fruit op school. 
 
Start schooljaar en de groepsvorming 
Alle groepen hebben in de eerste weken een groepsdag georganiseerd waarbij de 
groepsvorming centraal staat.  Samen kennismaken, samen een spelletje doen, rekening 
houden met elkaar, grenzen verkennen.  
 
Leefstijlakkoord Venlo Challenge 
Op OBS Harlekijn werd op 9 september op de 
Leefstijlakkoord Venlo Challenge gelanceerd. 
Truus van Esch, Deisy Arias en Jazzlyn Sabono - 
drie generaties inwoners - onthulden de 
straatsticker van de campagne. Iedereen werd 
opgeroepen om ideeën in te dienen om de 
kwaliteit van leven van inwoners van de 
gemeente Venlo te verbeteren. En dat voor de 
wijken waarin een Gezonde Basisschool van de 
Toekomst is.  De kinderen van groep 6a kwamen 
al tot enkele voorstellen. Bijvoorbeeld een 
kindersportschool in de buurt. Een publieksjury en 
vakjury beoordelen de drie beste ideeen die ook 
uitgevoerd gaan worden. 
 
 
 



 

 
 

Personeel 
• Meneer Peter gaat per 1 november met vervroegd pensioen.  
• Het is fijn te mogen melden dat per 1 december Denise van 

Vegchel-Gommans het Harlekijnteam komt versterken. 
• Juffrouw Fenne is in blijde verwachting. Zij zal medio maart haar 

2de kindje krijgen. 
 
Vacature op de Harlekijn 
En zie hier…..door het vertrek van meneer Peter is er ruimte op de 
Harlekijn om te komen werken. Kent u wellicht iemand? Of bent u 
zo iemand? Neem dan contact met ons op.  

 
Stagiaires 
Elk jaar zijn we blij dat er stagiaires op onze school komen. Zij zijn 
afkomstig van diverse opleidingen. Sommigen blijven een jaar in 
dezelfde klas, anderen wisselen van klas. 

 
Pabo Venlo Met SLB-er Luuk van Langen  
 Renske van den Akker 4e jaars  
 Romy van Gessel 3e jaars 

 Finn Korsten 1e jaars VT 
 Jessica Franssen 2e jaars  
 Maxime van Rijn 1e jaars  
 Sem Joosten 1e jaars DT 
 Marieke Kurver 1e jaars DT 
Gilde opleidingen   

Onderwijsassistent  Evan Brummans  3e jaars 
 Remco Steegs   3e jaars 
 Joy van Wijlick 3e jaars 
 Tim Rouleaux 2e jaars 
 Mera Heumassej 2e jaars 

 Dina El Hajjioui   1e jaars 
 Tara van Britsem 1e jaars 
 Féline Peulen   1e jaars 
 Delilah Exaltus   1e jaars 

Summa Eindhoven   
Onderwijsassistent Myrthe Stammen  3e jaars 

CIOS Sjoerd van Melick 3e jaars 
ALO Thijs Swinkels 4e jaars  
Sportkunde Kim van de Broek 1e jaars 
 Gijs van Gent 1e jaars 
 Guus de Haan 1e jaars 
 Sofie Gielen 4e jaars 
Pedagogiek Sarina Wagemans 1e jaars  

 
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal 
In het kader van de AVG vragen wij u jaarlijks om toestemming op Isy. Dit formulier is gelukkig 
al door veel ouders ingevuld. Het is voor ons erg fijn als we weten welke kinderen wel op beeld 
mogen komen. Er worden immers regelmatig beelden (foto’s/filmpjes) gemaakt om u mee te 
laten genieten wat er allemaal op school gebeurt. Op de website kunt u het deel m.b.t. de AVG 
van de Harlekijn nalezen. Mocht u dit nog niet ingevuld hebben, verzoeken wij u dit op Isy direct 
even in orde te brengen. 
Mochten u onverhoopt toch een foto/film zien van uw zoon of dochter op een medium waar 
geen toestemming voor gegeven is, dan vragen wij dit zo snel mogelijk te melden bij juf Myra 
en juf Kitty. Zij zorgen dan dat deze foto/film verwijderd/aangepast wordt. 



 

 
 

Verkeerssituatie: Voor de nieuwe ouders en opa’s/oma’s die het nog niet weten  
(en voor degenen waar het nog een keertje voor herhaald moet worden…) 
De wet geldt voor iedereen. Er mag niet geparkeerd en niet gestopt worden (ook niet eventjes) 
aan deze kant van de Ganzerikstraat. Het mag niet, het is onveilig voor de kinderen en 
onfatsoenlijk voor de bewoners. Ook aan de kant van de Klingerbergsingel wordt er voor de 
oprit van bewoners geparkeerd. Enkele bewoners richten zich tot de school. Echter de school 
kan en mag niet handhaven. U geeft - als u dat doet -  ook geen goed voorbeeld voor uw eigen 
kinderen. Wij kunnen u alleen maar vragen ‘alstublieft….houd u zich aan de regels!’  

 

 

 
 
Dit bord betekent: 
 
NIET stoppen 
NIET parkeren 
 
aan deze kant  
van de Ganzerikstraat 

 
Schoolgids deel A+B en kalender in Isy 
U heeft in de eerste week van het schooljaar schoolgids deel B via Isy ontvangen. Deel A is niet 
veranderd. Deze documenten staan ook op de website van de school en in Isy. U kunt deze hier 
downloaden of raadplegen. De kalender met de activiteiten vindt u in Isy. 
 
Startgesprekken 
Direct in het begin van het nieuwe jaar, in de derde en vierde week, hebben de 
STARTgesprekken plaatsgevonden. De leerkrachten en u hebben met elkaar kennisgemaakt en 
u heeft over uw kind verteld en wellicht verwachtingen uitgesproken die u heeft voor de school. 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 waren hierbij aanwezig. Het was fijn dat de gesprekken 
weer live gehouden konden worden en niet online. Het team heeft deze gesprekken als zeer 
prettig en waardevol ervaren. Als school en thuis samenwerken en zo veel mogelijk dezelfde 
taal spreken, is dat goed voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.  
 
De teldatum van 1 oktober wordt landelijk veranderd naar 1 februari 
In elk jaar was 1 oktober een belangrijke datum voor het onderwijs. De scholen gaven dan aan 
het Ministerie het aantal kinderen door dat op die datum op school was ingeschreven. Vorig jaar 
309, dit jaar 315. Een stijging van 6 kinderen. 
Vanaf dit schooljaar is de datum veranderd naar 1 februari. Het aantal kinderen dat dan 
ingeschreven staat, is belangrijk voor de bekostiging van de school.  
 
Deze stijging heeft natuurlijk te maken met de komst van 8 Oekraïense kinderen op de 
Harlekijn. Zij zijn met of alleen metmoeder of met vader en moeder geplaatst op het 
Kazerneterrein. Dit gebouw is klaargemaakt voor verblijf. Voor de eerste basisbehoeften werd 
gezorgd: eenvoudige inrichting met tafel en 4 stoelen, koelkast en bedden en het dagelijkse 
eten. Daar hoort kleding en speelgoed niet bij. Het was dan ook heel fijn dat jullie hiervoor 
gezorgd hebben. Tweemaal een grote hoeveelheid is ernaartoe gebracht.  



 

 
 

En wat nog fijner is, is de wijze waarop de kinderen deze klasgenootjes hebben opgevangen en 
ze geholpen hebben. Voor de ouders is het allerbelangrijkste dat hun kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen. Ze zijn de Harlekijn dan ook zeer dankbaar. 
 

   
 
Inloopmoment voor de ouders op 3 november 
Jaarlijks willen we ouders graag informeren over alles wat er in de groep en op school gebeurt. 
Wat komt er allemaal aan bod dit jaar, welke activiteiten doen we, enz. Dit doen we op allerlei 
verschillende manieren: 
• bij de start is er  schriftelijke informatie van de groep van uw kind(eren). 
• er is weer ouderhulp en fysiek oudercontact mogelijk. 
• via de schoolgids en de Harlekijntjes.   
• via de nieuwsberichten en foto's op ISY. 
• in de ochtend kunt u uw kind(eren) naar binnen te begeleiden, waar we heel blij mee zijn.  
• en via de ouder-inloop.  
Op donderdag 3 november bent u van 17.00-19.00 uur van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen in de school. Ouders en anderen  belangstellenden (opa, oma, tante, oom, oppas 
enz.) mogen samen met de kind(eren) door de hele school een rondje maken. Het is dan de 
bedoeling dat de kinderen aan de ouders vertellen wat ze allemaal in de groep en in de school 
doen. Alle kinderen ontvangen een Harlekijn-Bingo-Kaart. Hiermee laten ze jullie de hele school 
en de buitenomgeving zien. Als de hele bingokaart vol is geplakt met stikkers kunnen ze een 
verrassing ophalen. 
 
Sint Maarten  
Sint Maarten wordt dit jaar op vrijdag 4 november in de school gevierd en natuurlijk weer met 
een kleine optocht om 12:10 uur. De groepen 1 t/m 4 maken bijna allemaal een lampion en 
krijgen deze dan mee naar huis. De kinderen brengen geen stokjes met lampjes mee naar 
school. Dit kunt u eventueel thuis eraan maken. Groep 7 gaat traditiegetrouw “Wierikse”.  
 
Sinterklaas  
Sinterklaas en zijn Pieten komen 25 november op school en maken er met de kinderen een 
gezellige dag van. Dit jaar is er weer een aankomst op het plein. Hier krijgt u op een later 
tijdstip meer informatie over. En de kleur van de Pieten? De Stichting Akkoord heeft het 
standpunt ingenomen dat er geen ‘zwarte’ pieten meer zullen zijn op onze openbare scholen.  
 
Excursies/workshops/musea    
Tijdens de afgelopen periode heeft het volgende plaatsgevonden: 
• Alle groepen organiseerden hun eigen groepsdag 
• Alle groepen genoten van de opening van de Kinderboekenweek  
• Groepen 1-2 b en c brachten een bezoek aan de kinderboerderij met als thema: Herfst 
• Groepen 1-2 genoten van een muziekworkshop van het project ‘Muziek natuurlijk!’ 
• De groepen 3 en 4 gingen in Venlo naar de bioscoop en bekeken de film KNOR 
• Groep 4 kregen een knutselactiviteit over duurzaamheid van de gemeente Venlo 
• Groep 3 ging naar de dierenwinkel Jumper 
• De groep 5 bezocht het Wereldpaviljoen in Steyl 
• De groepen 6 zijn naar de Bibliotheek Venlo geweest om een minicollege over 

klimaatverandering bij te wonen 
• De groepen 8 bezochten het jeugdcentrum Jacx….lekker spelen en chillen 



 

 
 

Voor de komende periode staat in de planning: 
● Groepen 1-2a brengt een bezoek aan de kinderboerderij met als thema: Herfst 
● De groepen 1-2 volgen een gastles/theatervoorstelling "Clownvis Archibald"  
● Groep 3 gaat naar de kinderboerderij voor de gastles ‘van graan naar brood’ 
● De groepen 3-4 krijgen een workshop ‘Kleurrijke muziek’ 
● De groepen 3-4 organiseren enkele crea-momenten 
● Groep 5 krijgt een workshop "Kleurrijke muziek" 
● Groep 5 doet mee aan de Nationale Boomplantdag 
● De groepen 6 gaan naar het Limburgs Museum voor de les over Archeologie en Restaureren 
● De groepen 7 nemen een kijkje in een heuse raket ‘space buzz’ 
● De groepen 7 gaan een dag naar Amsterdam 
● De groepen 8 nemen een kijkje in Ghana in het Wereldpaviljoen in Steyl 
 

 
Studiebijeenkomsten van het team, directie en Akkoord  
• Het eerste studiemoment was op dinsdag 20 september. Met het team zijn de opbrengsten 

bekeken van de laatste periode van vorig schooljaar. De opbrengsten van de school als 
geheel, van de groepen individueel en in vergelijking met de andere scholen van Akkoord. 

• Tijdens de 2-daagse van de directeuren van Akkoord stond het thema ‘koersplan 2023-
2027’ centraal. 

• Anne en Linda volgden de 2-daagse opleiding ‘Rots en Water’. Helaas kon juffrouw Yolanda 
Dings niet mee doen i.v.m. Corona.  

• Myra bezocht de jaarlijkse studiedag voor schoolcoaches voor alle opleidingsscholen van 
deze regio van de Fontys PABO.  

• Op de Dag van de Leraar (5 oktober) organiseerde Akkoord voor alle personeelsleden een 
toffe muzikale middag en avond bij Muziekcentrum Adams in Ittervoort. Zij werden verrast 
met een optreden van Maud Wilms en band. Gevolgd door een inspirerend verhaal van 
Richard de Hoop: ‘Herrie of Harmonie in het team’. Hij vergeleek de verschillende 
teamrollen met muziekinstrumenten. Natuurlijk een hapje eten bij de foodtruck. En toen 
was het tijd voor silent disco….160 leerkrachten in stilte dansen. Een ware happening.  

• Op 19 oktober vond de eerste studiedag plaats. Alle teamleden hadden n.a.v. het verhaal 
van Richard de Hoop het 
instrumentenspel ingevuld. Aan de hand 
van een persoonlijke score konden we 
het team in kaart brengen. Welke 
instrument is er in overvloed? Welk 
instrument wordt gemist? Is er 
evenwicht? Welke ‘taal’ kun je spreken 
om de goede klank bij jezelf en de ander 
te ontdekken. Daarna hebben we 
geïnventariseerd waar we trots op zijn. 
En zijn de observaties van de lessen van 
de leerkrachten besproken. Het 
compliment dat we kregen was: ‘er 
wordt op hoog niveau instructie 
gegeven!’ De opbrengsten van deze dag 
is input voor het maken van het nieuwe 
schoolplan 2023-2027.  

• Myra bezocht de conferentie dag ‘Just eat it’ op de Brightlandcampus. Het belang van 
gezond eten werd via diverse professionals toegelicht. Bijzonder was dat Remco Havermans 
(Professor, Bijzonder Hoogleraar Jeugd, Voeding en Gezondheid Universiteit Maastricht) de 
Harlekijn kende uit de verhalen van Kokkerelli en Venlo-fit. Als compliment gaf hij aan dat 
de Harlekijn heel goed bezig is op het gebied van gezondheid en voeding.  
Tegelijkertijd waren Joy en Ilias uit groep 6 bezig met het creëren en bereiden van een 
eigen bedacht recept, namelijk de voorjaars- en najaars Suschi-rol. Dit behoorde bij de Kids 
Proef Challenge 2022. Vol spanning lieten ze het proeven aan een deskundige jury: chef-
kok Maurice Loozen (boscafé Maasdal en ‘t Rimpelt), Cas Wolters bekend van ‘Heel Holland 



 

 
 

Bakt’, professor Remco Havermans en de 2 winnaars van vorig jaar.  Toen de voorzitter van 
de jury de winnaars bekend maakte, sprongen Joy en Ilias een gat in de lucht. Hun najaars- 
en voorjaars suschi-rol komt op de kindermenukaart van verschillende restaurants te staan. 
Hoe bijzonder is dat! Geniet van het filmpje: https://lnkd.in/ebVBTexb 
 

   
 
 

Nationaal Programma Onderwijs ofwel NPO 
Ook dit jaar heeft de school een plan NPO opgesteld. Dit is door de MR goedgekeurd.  
Het eigenaarschap om te komen tot een schoolprogramma én het uitvoeren daarvan ligt bij de 
school  (schoolleiding en team). Het hele proces is een samenspel van alle betrokkenen binnen 
de Stichting en met inachtneming van de instemmingsrol van de medezeggenschapsraden. De 
formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële, personele (werkgeverschap) en 
inhoudelijke  gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur. Het bestuur 
ontvangt het geld en legt hierover verantwoording af via het jaarverslag.  Het bedrag dat een 
bestuur van een school krijgt, is gebaseerd op het aantal leerlingen en de weging van die 
kinderen. Voor de Harlekijn zijn dat 309 kinderen (gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2021). 

 
Akkoord zet in op: 
1. het verwerven/aanstellen van personeel 
2. het vormgeven van de Akkoord Academie 
3. schoolspecifieke interventies. 
 
Dat betekent dat er voor 1 en 2 gelden van de scholen worden ingezet. Hier is instemming van 
de Medezeggenschapsraden van de 9 scholen voor gevraagd. 
 
Plan Harlekijn: Versterk wat je al doet! Ga voor duurzaamheid. 
Voor de Harlekijn zijn de missie, visie, kernwaarden en motto het uitgangspunt. De visie is 
gebaseerd op de 3 pijlers van Biesta: kwalificatie, persoonsvorming, socialisatie. De Harlekijn 
heeft daar de openbare identiteit aan toegevoegd. In Schoolplan 2019-2023 staat per pijler 
beschreven wat de visie is op leren en welk leerkrachtgedrag daarbij hoort, inclusief de 
succesindicatoren. Deze visie en de schoolscan-analyse zijn dan ook de uitgangspunten voor de 
keuze van de besteding van de NPO-gelden en de mogelijkheden die deze met zich 
meebrengen. 
 
Vanuit de overheid is er een menukaart ontwikkeld. Bij de keuze van de Harlekijn is kritisch 
gekeken naar interventies die - vanuit internationaal onderzoek - het meest effectief zijn.  
• Er wordt ingezet op nieuwe methoden. Zo is er al gestart met Atlantis (technisch en 

begrijpend lezen gr 4-8) en de vernieuwde rekenmethode De Wereld in Getallen en de 
nieuwe taal-spellingmethode Staal. Dit schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor het 
vakgebied wereldoriëntatie. 

• Het personeel is het ‘kapitaal’ van de school. Zo is en wordt er geïnvesteerd in de 
didactische kennis en vaardigheden middels observaties van de leerkrachten door externen 
en in een verdiepingsslag in het werken van de Professionele Leer- Gemeenschappen 
(PLG’s).  

• Daarnaast hebben diverse teamleden een opleiding afgerond of zijn in de afrondingsfase of 
gaan een opleiding starten: 
 



 

 
 

Afgerond:  
o Sanne/Henk:  taalcoördinator  
o Myra:   leidinggeven aan IKC (Integraal Kind Centrum) 

Afrondingsfase: 
o Kitty/Pascal:  rekencoördinator 
o Fenne/Floor:  talentontwikkeling 

Starten opleiding:  
o Jurian:  Specialist Jonge kind 
o Sven:   Master ‘Leren en Innoveren’ 
o Jolanda:  Vol van lezen 
o Nienke:  gymopleiding 2de blok 
o Fenne:  DHH (Digitaal Handelingsprotocol Begaafheid) 
o Fenne, Linda:  KIJK 
o Lisanne:  Prowise 
o Sanne/Mieke: Taal aan nieuwkomers 
o Anne/Linda:    Rots en Water 

* Cursus ‘zelfregulatie’ onder voorbehoud voor enkele teamleden. 
 
Externe gerichtheid 
• Op 9 september werd op de Harlekijn de aftrap gegeven van het Leefstijlakkoord. Drie 

generaties (kind, ouder, oma) onthulden de stoepsticker waarbij iedereen werd opgeroepen 
om een idee in te leveren om de gezondheid/vitaliteit van de wijk te bevorderen. 

• Op 12 oktober werd in het Raodhoes in Blerick de Kansengelijksheidsdag georganiseerd. 
Ongeveer de helft van het team was daarbij aanwezig. Er was een keuze uit 12 workshops. 
Sanne heeft een van deze workshops verzorgd ‘Lezen voor GELUK, de literaire competentie’. 

  
 

• Op 19 oktober - bij de start van de week van de Armoede - bezocht wethouder Erwin Boom 
de Harlekijn. Hij ging in gesprek met enkele ouders en de kinderen van groep 8 speelden 
het ‘arm-rijk-spel’. Dit werd begeleid door vrijwilligers van Stichting Bindkracht. 

   
 

• Op 20 oktober heeft juffrouw Myra in de Theater de Garage gesproken over armoede. Dit 
was in aanwezigheid van de wethouder. Hij haalt informatie op die gebruikt kan worden 
voor de herijking van het armoedebeleid van de Gemeente Venlo. 

 
Gebouw     
• De meeste binnendeuren zijn opnieuw geschilderd. 
• De verwarmingsinstallatie heeft een onderhoudsbeurt gehad. 
• In 10 groepslokalen is de vloerbedekking gereinigd. De andere groepen komen voor de 

Kerst aan de beurt. 



 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage  
In het laatste Harlekijntje (nummer 5) bent u geïnformeerd dat de Stichting Akkoord besloten 
heeft om geen ‘vrijwillige ouderbijdrage’ meer te vragen in het kader van kansengelijkheid. 
Deze extra financiële gelden vallen nu weg. Deze werden gebruikt werden voor o.a. een 
cadeautje met Sinterklaas, de komst van Sinterklaas en zijn Pieten, de oliebol met Sint Maarten, 
het schaatsen in de winter, een traktatie in de kersttijd, de viering en traktatie met Carnaval, de 
klassenfoto voor het verslagboek. Dat betekent dat het team zorgvuldig gaat bekijken wat er 
wel en niet mogelijk is. Zo gaat naar alle waarschijnlijkheid het individuele cadeautje bij de Sint 
vervallen. Zo zal de oliebol in elk geval niet meer terugkeren.  
 
Financiële hulp nodig? 
Heeft u als ouder financiële ondersteuning nodig voor dingen die kinderen nodig hebben voor 
sport, spel, muziek maken, knutselen en schilderen, speelgoed, fiets, chromebook, kleding, 
inrichting kinderkamer? U kunt dan een afspraak maken met juf Mieke. Zij bekijkt dan met jullie 
de mogelijkheden. Mail: m.peeters@harlekijn-venlo.nl of app/bel naar 0623040767 

 
Kinderboekenweek…..Gi-ga-Groen 
Woensdag 5 oktober: een dag voor dé landelijke opening van de Kinderboekenweek.  
Elk jaar weer een prachtige aanleiding om het lezen nog eens extra in het middelpunt te 
plaatsen met het thema ‘Gi-ga-groen’. Alle leerkrachten hadden zich verkleed en waren 
herkenbaar als een natuurpersonage. De kinderen (de oudsten begeleidden de jongsten) 
zochten in groepjes naar alle personages en naar de posters van beroepen die verspreid in de 
omgeving van de school hingen.  

 
Nog eens genieten van de kinderen en de leerkrachten?  
Filmpje: https://youtu.be/xGdXTn6pQEc 
 
Nieuwe boeken en chromebooks 
Het is altijd heerlijk om dozen met nieuwe boeken uit te pakken. Op de eerste foto veel boeken 
om het literaire gesprek aan te gaan met de groep. Dat wil zeggen dat alle kinderen uit 
hetzelfde boek lezen en met elkaar in gesprek gaan. Op de tweede foto worden de boeken 
getoond die we via het Jeugdeducatiefonds gekregen hebben. Top! 
Daarnaast is het schooljaar ook gestart met 45 nieuwe Chromebooks.  

   



 

 
 

5 oktober...ook de dag van de leraar 
Een dag om weer even stil te staan bij het mooie en bijzonder 
beroep van de leerkracht. Als attentie voor elke leerkracht en 
stagiaire.  
Ook Akkoord verraste de medewerkers op deze dag met een 
muziekdoosje met 1000 Sterre.  
 

 
Verkiezing Kinderraad  
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe Kinderraad. De Kinderraad komt een aantal keer 
per jaar bij elkaar o.l.v. juffrouw Sanne. De kinderen kunnen dan meepraten over zaken die op 
school spelen. Ze denken creatief mee in oplossingen en kansen. De kinderen uit de groepen 5-
8 kunnen zich in november opgeven om hun groep dit jaar te vertegenwoordigen in de 
Kinderraad. In de groepen waar kinderen zich op hebben kunnen geven, voeren ze campagne. 
Na deze campagne wordt er in week 47 gestemd wie er zitting mag nemen in de Kinderraad. De 
eerste bijeenkomst van de Kinderraad zal dit jaar in december plaatsvinden. Er komt een 
bericht op Isy voor de opgave, ook krijgen de desbetreffende leerlingen een brief mee naar huis.  
 
Bezoek aan de kinderboerderij groepen 1-2 
Groep 1-2b en 1-2c gingen al op zoek naar de herfst bij de kinderboerderij. Groep 1-2a gaat na 
de herfstvakantie een bezoek brengen. Hierbij de informatie over de inhoud van het bezoek. De 
herfst is een periode van afbraak en voorbereiding op de koude wintertijd. De kinderen ervaren 
welke grote veranderingen er plaatsvinden in dit jaargetijde. De natuur, dier en mens gaan zich 
beschermen tegen de komende kou. Sommige dieren krijgen een warme wintervacht, andere 
maken zich klaar voor een winterslaap. Dieren die druk bezig zijn met de voorbereiding op de 
winter worden nader bekeken. Met behulp van o.a. een demonstratiekast voor de hamster 
kunnen de kinderen zien hoe dit dier zijn wintervoorraad aanlegt en leeft onder de grond. 
Herfstverschijnselen zoals bessen, paddenstoelen, herfstbladeren worden bekeken en 
besproken. Ook de kleine diertjes die meehelpen de bladeren te verteren, zullen worden gezocht 
en door de kinderen zelf worden onderzocht. 
 
Muziek workshop ‘Muziek natuurlijk’ groepen 1-2 
We hebben de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen afgesloten met de muziek workshop ‘Muziek 
natuurlijk!’ verzorgt door het Kunstencentrum Venlo. Hoe klinkt Gi-Ga-Groen? Hoe klinkt een 
boom? Maakt gras geluid? Of hoor je het bos terug in de muziek van Vivaldi die we gaan 
beluisteren? In deze muziek workshop gingen we luisteren, zingen, bewegen en zelf muziek 
maken; alles vanuit het thema Gi-Ga-Groen en de natuur! 
 
Bezoek aan de dierenwinkel groepen 3 

Omdat we werken met het thema dieren 
hebben we een bezoekje mogen brengen aan 
de dierenwinkel Jumper. Omdat de mensen zelf 
geen tijd hadden om ons te begeleiden, is er 
een boekje gemaakt met opdrachten. De 
kinderen gingen onder begeleiding van een 
ouder op zoek naar foto’s in de dierenwinkel. 
Zodra ze die gevonden hadden konden ze heel 
veel vragen beantwoorden die bij de 
desbetreffende foto hoorde. Ze gingen erover in 
gesprek. De ouders die meegingen hebben dit 
hartstikke leuk gedaan. We hebben dus veel 
gezien én veel geleerd. Bedankt Jumper dat we 
mochten komen en bedankt lieve ouders dat we 
dit samen konden doen. 
 



 

 
 

Bezoek aan de bioscoop groepen 3 en 4  
Woensdag 19 oktober zijn we met alle kinderen naar de film 
KNOR geweest. Het ging over een meisje dat heel graag een 
hond had voor haar verjaardag. Maar ze kreeg een biggetje van 
een opa die ze nog nooit had gezien. Het meisje werd uiteindelijk 
dol op haar opa en heel blij met het varkentje. Maar wat is het 
geval? De aap kwam uit de mouw. Opa - die vroeger slager was - 
wil KNOR alleen maar vetmesten om worst van te maken. Hij wil 
namelijk de beste worstenmaker zijn en een beker winnen. Dit 
laten de kinderen natuurlijk niet gebeuren. Ze doen echt alles om 
KNOR te redden. En gelukkig lukt dit. 
De opa die dacht dat hij worstjes bij zich had van KNOR, heeft 
POEPworst op de BBQ gelegd. En die knapte op het moment dat 
de jury wilde komen proeven. BAH-BAH overal poep. En KNOR? 
Die heeft het gelukkig overleefd. 
De kinderen vonden het erg leuk en zaten daarna vol met 
poepverhalen. 

 
Excursie wereldpaviljoen groep 5: door Djuliano, Jacey, Jeslynn en Faya 
Toen we aankwamen bij het wereldpaviljoen moesten we in het vliegtuig zitten en gingen we 
naar Nicaragua. En toen we aankwamen hadden we het paspoort laten zien en kregen we een 
naam. We moesten op een bank gaan zitten en toen moesten we luisteren naar de uitleg. We 
gingen naar het schooltje om Spaans te leren en we moesten uniformen aan. En de meester 
ging ons een verhaaltje vertellen en het ging over vroeger.  
Toen gingen we naar de moeder en daar moesten we geld verdienen door zakjes bonen te 
vullen en in de fabriek te werken. En we moesten afwassen. We moesten winkelen en koken en 
we hebben tortilla gebakken. We moesten bloemen maken en we gingen een soort vlag maken 
en daar gingen we op kleuren en plakken. En we hebben instrumenten gemaakt voor de 
feestdag. En op het laatst hielden we een fiesta en dat is een feest. En toen gingen we weer 
terug het vliegtuig in, weer naar Nederland.  
 
Minicollege Marc ter Horst over klimaatverandering groepen 6 
Dinsdag 11 oktober zijn we met de groepen 6 naar de bibliotheek van Venlo gefietst om daar 
een minicollege van Marc ter Horst bij te wonen. Marc vertelde over zijn boeken, gaf uitleg over 
het klimaat en klimaatverandering, las een stukje uit zijn eigen boek voor én liet de kinderen 
strijden om een écht stukje mammoettand door middel van een leuke klimaatquiz. Het was een 
leerzame en leuke activiteit.  
Ashley uit groep 6b heeft er een klein stukje over geschreven: 
We gingen met de fiets naar de bieb in 
Venlo dat was een kwartiertje fietsen. 
We gingen naar de bieb omdat Mark ter 
Horst een college ging geven. Als 
allereerste gaf hij een beschrijving over 
8 van zijn boeken. Als tweede gaf hij 
uitleg over het klimaat. De kinderen 
mochten daarna vragen stellen. Hij had 
ook zijn eigen quiz bedacht die ging 
over het klimaat. Daar konden de 
kinderen een mammoettand winnen. En 
als laatst gingen we met de fiets weer 
terug naar school. Het is wel een 
aanrader. 
 
 
 
 
 



Kinderboekenweek - Livestream Bob Popcorn, groep 7b door Jelske en Tygo 
Omdat afgelopen periode de 
kinderboekenweek plaatsvond, hebben wij 
met de klas de livestream van de makers 
van Bob Popcorn op de TV gekeken. 
Daarin leerden we Bob Popcorn tekenen 
en er werd voorgelezen uit het eerste 
boek. We hadden ook vragen naar het 
programma ingestuurd.  
Tot onze grote verrassing werden de 
vragen van onze groep op de TV 
beantwoord. En er was een quiz van Bob 
Popcorn en daaruit kwam dan welke 
smaak popcorn je was, bijvoorbeeld 

suikerspin-popcorn, zoete popcorn, karamel popcorn, zoute popcorn en pizza-popcorn. 
De week daarna gingen we een popcornbakje van Bob Popcorn maken waar we dan tijdens de 
film, op de laatste dag voor de herfstvakantie, popcorn in konden doen! 

Bezoek aan Jongerencentrum Jacx groep 8 door Anne en Eefje 
In de afgelopen periode zijn we naar Jacx geweest. Jacx is een jongerencentrum waar je kunt 
‘rondhangen’, spellen kunt spelen, sporten en muziek maken. Er is ook een bar waar je eten en 
drinken kunt kopen. Je kunt er ook naar toe als je het thuis moeilijk hebt. Als eerst mochten we 
zelf kiezen wat we gingen doen. Er waren heel veel dingen zoals: pooltafel, tafeltennis, boksbal, 
airhockey, bordspellen en je kan er ook een klein bokswedstrijdje tegen je vrienden doen. Er 
waren ook verschillende diertjes: vissen, garnaal, hond, hamster, muis. We kregen ook de 
sportruimte en de muziekstudio te zien. Er zijn hele lieve mensen, ze proberen ook dingen op te 
lossen. Er was ook een playstation 5, we mochten er alleen niet op. In de hal was ook een klein 
speelhuisje en een klein winkeltje voor kleine kinderen. Het was een leuk bezoek. Je kunt er al 
vanaf groep 6 naar toe. 


