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Harlekijntje nr 2	
	
Een week voordat de kerstvakantie zou beginnen, besloot de regering dat de scholen 
dicht zouden gaan. Ook dit jaar moest er snel gehandeld en georganiseerd worden. De 
inzamelingsactie voor het voedsel werd verkort, de kinderen zochten allemaal enkele 
boeken uit om thuis te lezen, de kerstversiering werd eerder opgeborgen, een idee werd 
geopperd om het jaar feestelijk af te sluiten. En dat is gelukt….elke groep werd verrast 
met heerlijke slagroomrollen en spetterend vuurwerk. En iedereen wenste elkaar een 
fijne vakantie. Geniet nog maar eens van het filmpje: https://youtu.be/EvbhsiLcICs	
	

  	
Daarna volgde de organisatie voor de noodopvang van ouders met cruciale beroepen. 
Het is veel ouders gelukt om zelf een oplossing te vinden voor hun kinderen. Uiteindelijk 
is gedurende 4 dagen voor zo’n 15 kinderen opvang verzorgd waarvan de ouders beiden 
werkzaam zijn in een cruciaal beroep of een alleenstaande ouder met een cruciaal 
beroep. Elke dag waren de leerkrachten van 1 PLG aanwezig, samen met de 
onderwijsassistenten en stagiaires. Samen hebben ze gezorgd dat de kinderen een fijne 
tijd hebben beleefd. Ouders, bedankt voor de creativiteit en flexibiliteit in deze periode. 	
	
Data:  	
maandag 27 dec. - vrijdag 7 januari Kerstvakantie: alle kinderen vrij	
maandag 10 januari    Eerste schooldag in 2021	
dinsdag 18 januari    Centrale aanmeldingsdag nieuwe kleuters	
dinsdag 25 januari    Voorleesontbijt voor alle kinderen	
woensdag 26 januari    Studiedag: alle kinderen vrij	
maandag 31 januari    MR-vergadering 19.30 uur	
woensdag 2 februari    Verslagboek mee gr 1-2	
donderdag 10 en dinsdag 15 feb  Oudergesprek gr 1-2	
vrijdag 25 februari    gr 1-2-3 school uit om 12.15 uur	

gr 4-8    continudag, school uit om 14.00 uur	
maandag 28 feb - 4 maart   Carnavalsvakantie: alle kinderen vrij 
 	
Aanmelding nieuwe kleuters	
Wellicht dat enkele van u nog een zoon of dochter hebben die aangemeld gaat worden op 
school.	U heeft daar - naar alle waarschijnlijkheid - van de Gemeente Venlo een bericht over 
gehad.	



 

 
 

Klik op de QR-code in de afbeelding of neem 
even contact op met de Harlekijn als u 
informatie wilt hebben, een inschrijfformulier of 
een rondleiding.		
	
Neem ook een kijkje via deze videolink: 
https://youtu.be/thW3fsWr9ZE	
 	
Kent u mensen die op zoek zijn naar een school 
voor hun kind, dan zou het fijn zijn als u de 
Harlekijn onder hun aandacht brengt.	

Naschoolse Opvang op de Harlekijn 
Vanaf 16 februari start op de Harlekijn de naschoolse opvang. Het is fijn dat samen met 
Spring gezocht is naar mogelijkheden om de kinderen na school in ons eigen gebouw te 
kunnen blijven. De kinderen hoeven dus niet meer met taxi’s naar Robinson in de 
Vossener gebracht te worden. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. 
	

Personeel	
• Juffrouw Linda Kleine Staarman start 10 januari als leerkracht op de Harlekijn. Zij 

stelt zich alvast aan u voor: 

 
Hallo allemaal,   
Na een aantal jaartjes uit het onderwijs te zijn geweest, begon het 
toch weer te kriebelen! Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om 
het bedrijfsleven achter mij te laten en met veel enthousiasme 
opnieuw het onderwijs in te stappen. In de eerste maanden van dit 
schooljaar heb ik een groep 1-2-3 onder mijn hoede gehad, waarna 
ik nu de overstap maak naar een nieuwe uitdaging binnen stichting 
Akkoord. Hierbij zal ik in alle groepen inzetbaar zal zijn. Samen met 
mijn man Pieter en onze kat Twickels woon ik in het mooie Hout-
Blerick. We houden van motorrijden en met mooi weer toeren we 
samen door heel Limburg. Verder hou ik van vogels spotten, ben ik 
vaak creatief bezig en maak ik graag uitstapjes naar bijv. musea. 
Ik wens iedereen alvast een mooi en vooral gezond 2022! 
                                   Groetjes juf Linda 

	
• Op 21 december 2020 was Juffrouw Mieke 40 jaar werkzaam in het onderwijs. En 

dat kon helaas niet gevierd worden. En dit jaar was zij op 21 februari 41 jaar in 
het onderwijs. En ook nu kon het niet gevierd worden.  

• Juffrouw Leny zal vanwege gezondheidsredenen enige tijd niet meer het onderwijs 
in groep 3b kunnen verzorgen. Het is fijn dat juffrouw Anouk deze taak 
vooralsnog op zich neemt. Zij is dan fulltime in de groep. 

• Wij werden vlak voor de kerstvakantie opgeschrikt door het bericht van het 
plotselinge overlijden van Herman van der Meer, onze tuinman die dit schooljaar 
op de Harlekijn is gestart. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe. 
 

Corona 	
Er wordt goed geventileerd in de groepen, CO2-meters worden in diverse groepen als 
test ingezet,  de leerkrachten poetsen dagelijks zelf de tafels, er zijn extra poetsrondes, 
de kinderen desinfecteren bij binnenkomst de handen met speciale gel, volwassenen 
houden 1,5 m afstand tot elkaar, er zijn geen feesten e.d. met team en/of ouders, 
oudergesprekken worden zoveel als mogelijk digitaal gehouden, vullen externen bij 
binnenkomst een formulier in, staat er bij elke ruimte aangegeven hoeveel mensen er in 
mogen. Kortom...de Harlekijn houdt zich keurig aan de richtlijnen in het belang van de 
kinderen, van de ouders en van henzelf.	



 

 
 

De regels vanaf 10 januari zien er als volgt uit:	
• alle leerlingen kunnen volledig naar school 
• medewerkers houden (waar het kan) 1,5 m afstand van elkaar 
• leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand te houden van elkaar en van medewerkers 
• alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 

2x per week te testen met een zelftest. 
• waar mogelijk komen de leerlingen zelf naar school 
• medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door school bewegen. Voor de 

leerlingen van gr 6, 7 en 8 wordt dit geadviseerd. 
M.b.t. de zelftesten…deze zullen begin van de 1e schoolweek weer worden meegegeven 
aan de leerlingen. Wij vragen u mee te werken aan het dringend advies dat het 
ministerie geeft.	
	
Let op: als een huisgenoot besmet is, gaat die in isolatie. Alle andere huisgenoten 
(beschermd en niet beschermd) gaan dan in quarantaine.	
	
Oudergesprekken digitaal 	
Na de persconferentie van 26 november werden de Corona Maatregelen weer 
aangetrokken. Op het laatste moment bleek dat fysieke gesprekken helaas niet meer 
gevoerd konden worden en werden ze omgezet worden naar digitaal. Het was voor 
iedereen even wennen en het was spannend hoe de techniek zou verlopen. Fijn dat u als 
ouders hier ook zo flexibel mee omgegaan bent. Nagenoeg iedereen kon inloggen en 
gesprekken hebben op een fijne manier plaatsgevonden. 	
	
Excursies/workshops/musea 	
De afgelopen periode heeft het volgende plaatsgevonden:	

• De groepen 1-2-3 zijn naar het Limburgs Museum ‘de Supersint’ 
• De groepen 1-2-3-4 zijn creatief aan de slag gegaan met de Kerst crea-momenten 
• Groep 3 ging naar de kinderboerderij voor de gastles ‘van graan naar brood’  
• De groepen 4 zijn gestart met het Leesproject: ‘Ik lees kilometers.’  
• De groepen 5-6 c-d kregen een dansworkshop van Liselotte Gijsen ‘Baas van de 

wereld’  
• De groepen 5-6 kregen een gastles van Stichting Carnivora. 
• Groep 7/8a en 7/8b brachten een bezoek aan de Risk Factory. 

	
Voor de komende periode staat op de planning: 	

• Tijdens de voorleesdagen starten alle groepen op dinsdag 25 januari met een 
voorleesontbijt. 

• Groep 1-2a, b, c gaan naar de kinderboerderij met de les ‘winter’. 
• De groepen 1-2 gaan een speurtocht beleven in ‘t Leesparadijs.  
• Groepen 3 gaan naar het Limburgs Museum. 
• Vrijdag 18 februari bezoekt groep 4 museum de Locht in Melderso tijdens het 

project: ‘Terug in de tijd’. 
• De groepen 5-6 a-b krijgen een gastles van Stichting Carnivora. 
• De groepen 5-6 c-d gaan met de groep naar Kokkerelli. 
• Groep 5/6a en 5/6b gaan naar het Limburgs Museum. 
• De groepen 7/8 brengen een bezoek aan het Wereldpaviljoen aansluitend bij het 

thema Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen.  
	

Studiebijeenkomsten van het team 	
• De 2de studiedag van de Akkoord Academie vond plaats op 12 november in DOK 

6. Alle medewerkers van Akkoord kregen dezelfde scholing over de onderwerpen: 
Visie op leren organiseren, Zelfregulatie, Metacognitie en Feedback.  



 

 
 

• Op 10 november: Creatief schrijven. Een aantal 
collega’s sloten de cursus creatief schrijven 
succesvol af. Helaas miste een enkeling door 
Corona of gymopleiding een bijeenkomst en kon 
het certificaat niet worden overhandigd. 

• Op 23 november hebben we de twee Akkoord 
Academie-studiedagen geëvalueerd, hebben we 
nieuwe inzichten gedeeld en besproken wat dit 
betekent voor ons onderwijs.  

• De studiedag van 6 december vond online plaats. 
Deze dag is gebruikt om de professionele 
leergemeenschappen (PLG’s) te evalueren en nieuwe ontwikkelpunten op te 
stellen. Daarnaast hebben de medewerkers die een studie volgen, het team op de 
hoogte gebracht en meegenomen in hun ontwikkelproces en de vertaling hiervan 
naar ons onderwijs. Henk en Sanne vanuit de opleiding Taalcoördinator, Kitty en 
Pascal vanuit de opleiding Rekencoördinator, Fenne en Floor vanuit de opleiding 
Talentontwikkeling, Myra vanuit de opleiding Leidinggeven aan een Integraal 
Kindcentrum.  

• Als je wilt dat kinderen lezen, 
dan is het toch tof als je zelf 
als leerkracht het goede 
voorbeeld geeft. De 
leesconsulent Monique 
Laarakker stelde voor 17 
leerkrachten top-chilltassen 
samen om heerlijk in de 
kerstvakantie in weg te 
duiken. Tassen met boeken 
uit ons eigen leesparadijs! 
Ook dat is leesoffensief! 

	
	
	

Externe gerichtheid	
Vanuit het project “Gelijke kansen voor elk kind”  is de 
Harlekijn gevraagd om inhoud te geven aan de Masterclass 
Leesbevordering. Sanne heeft het omliggend veld 
geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de 
ontwikkelingen op de Harlekijn. Dit deed zij samen met 
Petra Moolenaar, auteur van het boek “Waarom zou je 
lezen?’ en expert op het gebied van leesbevordering.	
	
Sanne, Myra en Monique van Rooij (Kwibus-Spring) 
werden geïnterviewd voor het project ‘Kansengelijkheid’  in 
het kader van Leesbevordering en de samenwerking van 
de basisschool met het peuteraanbod van Spring. Beide 
interviews worden in januari gepubliceerd.	
	
Gebouw - Veiligheid - Gezondheid  	

• Tijdens de herfstvakantie is de gasleiding verlegd. Deze liep oorspronkelijk onder 
de bouw van de groepen 3 door. Deze werd nu vanuit de ingang bij de kleuters, 
via het pad naar de Ganzerikstraat gelegd. Een hele onderneming waar een groot 
gedeelte van de bestrating opgelegd moest worden. 

• Op 6 december is een nieuw camerasysteem aangelegd. 
• Diverse schade van eerder vandalisme is hersteld: o.a. 2 buitenlampen, 

dakkoepel.  



 

 
 

 

	
	
Verkiezing Kinderraad 	
In verband met de coronamaatregelen die weer gelden in het onderwijs, hebben er nog 
geen nieuwe verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 plaatsgevonden en zijn er nog geen 
nieuwe bijeenkomsten geweest. Hopelijk kunnen we dit in het nieuwe jaar wel opstarten!	
	
Informatie-avond Voortgezet Onderwijs	
Maandag 22 november 2021 heeft de Informatie-avond VO online plaatsgevonden. Fijn 
dat we veel ouders online hebben mogen ontmoeten. Er is informatie gegeven over het 
verschil tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, wat verandert er voor u 
en uw kind na dit schooljaar, welke keuzes kunnen er gemaakt worden, hoe zit het 
onderwijssysteem in Nederland in elkaar, de drie campussen van OGVO 
(Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken) en meerdere scholen in de omgeving. Op 
ISY staat nog een filmpje vanuit OGVO, waar nog meer informatie gegeven wordt. Hierbij 
nogmaals de link: https://www.youtube.com/watch?v=PYAe_vEgNKA 	
 
Afname MQ Scan vanaf schooljaar 2021-2022	
Een school heeft de wettelijke taak om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. 
Naast bijvoorbeeld de reken- en taalontwikkeling is ook de motorische ontwikkeling van 
belang. Om dit goed in kaart te kunnen brengen en ook passende ondersteuning hierbij 
te kunnen bieden, zal ook dit schooljaar de MQ scan worden afgenomen bij alle leerlingen 
van groep 2 tot en met 8. Dit vindt plaats tijdens een reguliere gymles.  Meer informatie 
kunt u vinden op www.mqscan.nl  Deze scan wordt afgenomen met ondersteuning van 
de sportconsulent van de Gemeente Venlo. Zij alleen hebben inzicht in de anonieme 
gegevens. 	
	
Sintermerte	
Dit jaar weer een heerlijke oliebol voor iedereen.  
De kleuters gingen in een korte optocht door het 
schoolgebouw en toch ook even over speelplaats met 
de zelfgeknutselde lampion.	
	
 	
Sinterklaas 	
Sinterklaas heeft ook ons ook dit jaar weer een bezoek gebracht. Alle kinderen zijn weer 
verrast met een leuk cadeautje, hebben het Sinterklaas-spel gespeeld of hebben 
surprises voor elkaar gemaakt. Dit jaar stond geheel in het teken van de verjaardag van 
Sinterklaas. De groepen 1-6 gingen om de beurt met de eigen groep op bezoek bij de 
Sint en zijn pieten. Het was hierdoor heel intiem en knus. Ze zongen ‘Lang zal hij leven’, 
kaarsjes op de taart werden aangemaakt en het zelfgemaakte cadeautje werd 
overhandigd. Sint, de pieten en zeker de kinderen hebben ook genoten van de 
optredens. Een bezoekje aan de groepen 7-8 stond natuurlijk ook op het programma.	
Even voor de ouders…..Sint was echt 50 jaar aan het werk!! Een jubileum.	
	



 

 
 

	
 
Actie speelgoedbank, voedselbank, kledingbank	
Ook dit jaar weer hebben we met z’n allen veel ingezameld. 
Tijdens de Sinterklaasperiode speelgoed voor Sôkkertante. En in 
de Kerstperiode voedsel en kleding. 	De kleding (door de Corona 
wat minder dan normaal) is weggebracht naar de Kledingbank.	
Voedselhulp Blerick was blij verrast door de toch nog grote 
hoeveelheid die we samen verzameld hebben. Allemaal hiervoor 
hartelijk dank. 	

      	
	
Actie Pepernoot van Kinderhulp    	
De Harlekijn heeft ervoor gezorgd dat 35 kinderen verrast werden met een bon via Actie 
Pepernoot. Zo konden deze ouders voor hun kinderen ook een cadeautje online kopen. 	
		
Blazersklas in het Raodhoes	

Afgelopen maanden hebben maar liefst 36 
kinderen van groep 4/5/6 muziekles gekregen na 
schooltijd. Ze konden kiezen voor een 
blaasinstrument en kregen dit instrument mee 
naar huis zodat ze goed konden oefenen. De 
cursus werd afgesloten met een repetitie met de 
jeugdharmonie van St. Caecilia in het Raadhuis. 
De blazersklas werd mogelijk gemaakt door de 
muziekverenigingen subsidie; een samenwerking 
met harmonie St. Caecilia.  	
		
		

		
Riskfactory groep 7-8	
De groepen 7/8a en 7/8b hebben een bezoek gebracht aan de Risk Factory, groep 7/8c is 
in april aan de beurt - zij zaten op het moment van het geplande bezoek in quarantaine. 	
Op zeer praktische en uitdagende wijze zijn de leerlingen bij de Risk Factory aan de slag 
geweest met allerlei verschillende thema’s. Dit alles stond in het kader van veiligheid, 
zowel fysiek als mentaal. Via VR-brillen leerden ze de gevaren van social media, in een 
echte bus oefenden ze met het herkennen van de dode hoek en in een speciaal 
ontworpen woonkamer gingen de leerlingen op zoek naar situaties die voor brand zouden 
kunnen zorgen. Ook kregen de leerlingen inzicht in hoe snel een virus zich zou kunnen 
verspreiden, door met UV-licht alles te inspecteren. Dit sluit goed aan bij het huidige 
wereldwijde thema. Onder begeleiding van enthousiaste gidsen zijn de leerlingen uren 
bezig geweest en hebben ze zaken geleerd die ze meteen toe kunnen passen in de 
praktijk. Het was een waardevol bezoek. 	



 

 
 

Informatieboeken	
In de weken voor de kerstvakantie hebben de leerlingen en leerkrachten van onze school 
een ‘duik’ genomen in alle informatieboeken die ons Leesparadijs rijk is. En wat zijn dat 
er veel! De groepen 1 t/m 3 hebben tussen de boeken gesnuffeld en samen met de 
leerkracht gekeken naar wat informatieboeken zijn en welke we allemaal in onze 
bibliotheek hebben. De groepen 4 t/m 8 hebben een vragenkaartje gekregen waarmee ze 
gericht gekeken hebben naar alle verschillende soorten informatieboeken die wij 
bezitten. Ook hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 aangegeven over welke 
onderwerpen zij nog boeken missen in ‘t Leesparadijs. Wij kunnen dan boeken over de 
onderwerpen waar de leerlingen over willen lezen aanschaffen om een nog grotere 
rijkdom te creëren en te zorgen voor nog meer leesplezier en kennis voor ons en de 
leerlingen.  
 

    
 

 


