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Na een zonnige carnavalsvakantie begint maandag weer een nieuwe periode. U heeft van 
de leerkrachten via Isy een terug- en vooruitblik van de groep van uw kind ontvangen. 
Komende week zijn de gesprekken gepland voor de groepen 3-7. Deze vinden op school 
plaats. Als u gebruik wilt maken van opvang zodat u beiden naar het gesprek kunt 
komen, dan vragen wij u om dat te melden bij a.vangils@harlekijn-venlo.nl  
Wij hopen u binnenkort weer ‘gewoon’ op school te mogen begroeten.  
 
Data:   
maandag 28 februari - vrijdag 4 maart Carnavalsvakantie: alle kinderen vrij 
maandag 7 maart    MR-vergadering 
woensdag 9 maart    Verslagboek en rapport mee naar huis 
donderdag 10/dinsdag 15 maart  Rapportgesprekken groep 3-7 
maandag 21 - vrijdag 25 maart  De Week van de Lentekriebels 
woensdag 23 maart    Studiedag:   alle kinderen vrij 
dinsdag 5 april    Nationale buitenlesdag 
vrijdag 8 april     Continudag 
maandag 11 april    MR-vergadering 
maandag 18 april    Pasen:   alle kinderen vrij 
dinsdag 12 april    MR-vergadering 
woensdag 20-donderdag 21 april  Cito Eindtoets groep 8 
vrijdag 22 april    Koningsspelen 
maandag 25 april-zondag 8 mei  Meivakantie:   alle kinderen vrij 
 
 
Personeel 
● Meneer Henk vierde zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. Samen proosten…met het 

team en met de kinderen. 

 
● Juffrouw Celina heeft op 22 februari afscheid genomen na 13 jaar op de Harlekijn. Zij 

heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Internationale Schakel Klas van het 
Valuas College. Helaas voor ons, fantastisch voor het Valuas. Wij bedanken Celina 
voor haar enorme inzet, enthousiasme en passie voor het onderwijs aan onze 
kinderen. 

● Stagiaires: 
- Op 7 februari zijn er drie 1e jaars stagiaires van de Gilde Opleidingen gestart: en 

wel in de groepen 3b, 5-6a, 7-8 c. 
- De 1e en 2e jaars PABO-studenten zijn van groep gewisseld: 1/2a, 5/6 b, 5/6 d en 

7/8 a 
 



 

 
 

Aanmelding van toekomstige kleuters...het kan nog steeds! 
De centrale aanmelding is niet door kunnen gaan. De Gemeente Venlo heeft de termijn 
opengesteld t/m februari zodat er voldoende spreiding mogelijk was. Mocht u uw kind 
nog niet aangemeld hebben of u kent nog ouders in uw omgeving, wijs ze dan op de 
Harlekijn. Overigens kan er het hele jaar door aangemeld worden.  
  
Verslagboek en gesprekken 
In de afgelopen periode hebben kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1-2 
het verslagboek met het KIJK! rapport ontvangen. De oudergesprekken - waarin de 
ontwikkeling van de kinderen centraal stond - hebben digitaal plaatsgevonden. Het 
rapport voor de groepen 1-2 zag er anders uit. De leerkrachten volgden de ontwikkeling 
van de kinderen middels het digitaal volgsysteem KIJK.   
Dagelijks worden de kinderen tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten 
geobserveerd. Op basis van deze observaties registreren de leerkracht twee keer per jaar 
de ontwikkeling van elk kind. Deze registraties vormen het KIJK! ouderrapport. 
 
Op woensdag 9 maart krijgen de kinderen van de groepen 3-7 het verslagboek mee naar 
huis. De gesprekken vinden op school plaats op donderdag 10 maart en dinsdag 15 
maart. De adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs vonden al eerder plaats. 
 
Excursies/workshops/musea.  
De afgelopen periode heeft het volgende plaatsgevonden: 

● Alle groepen hebben op dinsdag 25 januari genoten van het ontbijt tijdens het 
voorlezen. 

● Groep 1-2a, b en c gingen naar de kinderboerderij met de les ‘winter’. 
● Groep 1-2 c heeft genoten van de presentatie met winterse sferen. 
● Groepen 3 gingen naar het Limburgs Museum voor de les ‘Ridders en kastelen’ 
● Groep 4 bezocht museum de Locht in Melderslo tijdens het project: ‘Terug in de 

tijd’. 
● De groepen 5-6 c-d kookten met de groep bij Kokkerelli na een bezoek aan een 

groenteteler in Baarlo 
● De groepen 7/8 brachten een bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl 

 
Voor de komende periode staat op de planning:  
● Week van de Lentekriebels van 21 maart t/m 25 maart 
● Kindermuziekweek van 1 april t/m 10 april  
● Presentatie van groep 1/2 b van meneer Henk 
● Kleutergroepen mogen genieten van het Groenten feest  
● Groepen 1-8: buitenlesdag op dinsdag 5 april. 
● Groepen 3-8 krijgen een gastles Eurowijs 
● Groepen 3 en 4 presenteren zich met muziek en dans  
● Groepen 3 en 4 gaan creatief aan de slag tijdens de Crea Lente lessen 
● De groepen 5-6 a-b krijgen een gastles van Stichting Carnivora. 
● Groep 5-6 a-b gaan naar het Limburgs Museum voor de les over de Prehistorie-

Grieken en Romeinen. 
● Groepen 5-6 c en d gaan met de blauwe bus naar WML in Heel. Ze gaan 

kennismaken met de WaterMakers van Limburg.  
 

Studiebijeenkomsten van het team 
 

● Op 18 jan vond de aftrap plaats voor de vorming van het toekomstig Integraal 
Kindcentrum. De pedagogisch medewerkers van Spring en de leerkrachten van de 
groepen 1/2 hebben antwoorden gezocht en gevonden op de vraag “Waarom zouden 
we eigenlijk een IKC willen vormen?” Hierbij is door de ogen van het kind, de ouder, 
de medewerker, de organisatie en de samenleving gekeken. Ook de visies van 
Spring en Harlekijn zijn met elkaar bekeken op overeenkomsten en verschillen. De 
onderlinge sfeer en cultuur zijn heel positief.  



 

 
 

● Tijdens de studiedag van 26 januari kwamen drie onderwerpen aan bod: 
talentontwikkeling (meer- en hoogbegaafdheid), IKC-vorming, en ‘wat echt telt’, een 
denkkader voor toekomstig onderwijs en wat is de basis voor een eigentijds 
curriculum. 

● De kwaliteitscoördinatoren en directies van Akkoord hebben inmiddels tijdens 2 
studiedag (27 jan en 24 februari) scholing ontvangen vanuit Academica Amsterdam. 
De visie op leren en op leren organiseren stonden hier centraal. 

 
Externe gerichtheid: 
● Mieke en Myra werkten mee aan de bijeenkomst op 1 februari bij de Brightland 

Campus. Samen met partners uit onderwijs en beweging en GGD werd o.l.v. 
Kokkerelli gediscussieerd over allerlei zaken m.b.t. gezonde voeding en beweging. 
Op zo’n moment realiseren we dat de Harlekijn al heel ver is op dit gebied. 

● Sanne en Myra hebben meegewerkt aan een interview over het belang van lezen dat 
gepubliceerd is in de Gelijke Kansenkrant van Venlo. Tevens is er een stukje 
opgenomen over de ontwikkeling naar een IKC. 

 
Vandalisme 
● Enkele kinderen/jeugd van andere scholen heeft na schooltijd geprobeerd een klein 

vuurtje te stoken bij de zitkring. Gelukkig hebben ‘onze’ kinderen het uitgetrapt. 
● Ook blijken regelmatig kinderen op het dak te klimmen. Niet alleen heel gevaarlijk, 

maar ook zaken kunnen vernield worden. 
 
Schoolomgeving schoonmaken 
op 25 januari stak groep 7 de handen uit de mouwen….’gewapend’ met prikker en 
vuilniszak samen de schoolomgeving schoonmaken.  

   
 

Activiteiten 

 
 
Voorleesontbijt 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen maakten we 
van voorlezen een groot feest. Tijdens de aftrap op 
dinsdagochtend 25 januari werd in alle groepen 
voorgelezen terwijl de leerlingen gezellig van hun 
ontbijtje genoten. In de groepen 1 t/m 3 lazen de 
leerkrachten voor uit het voorleesboek van 2022  
‘Maar eerst ving ik een monster’  van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de Boer. Dit boek stond centraal 
tijdens deze landelijke campagne. Het ideale 
prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt 
van voorlezen! Voorlezen is de leukste en beste manier om kinderen te helpen bij het 
ontwikkelen van hun taalgevoel en woordenschat.  
 
 
 



 

 
 

Letterfeest groepen 3. 
HOERA!!!! Het is weer gelukt. Wij hebben alle letters geleerd. Dus tijd voor een feestje!! 

Maandagochtend 14 februari was het letterfeest. 
Juffrouw Myra kwam in de klas want ze had gehoord 
dat er een feestje was. Ze kon niet geloven dat we al 
alle letters hebben geleerd. Maar de kinderen hebben 
het haar laten horen. Super knap! 
We hebben een letterspeurtocht in tweetallen door de 
school gedaan. Als alles goed was ingevuld kwam er de 
zin: “We vieren het letterfeest” uit. Toen hebben de 
kinderen lettermonsters op toverpapier getekend. 
Daarna was het tijd om lekker naar buiten te gaan. Na 
de pauze hebben we letterbingo gespeeld en 
vervolgens met echte koekjes woorden gemaakt die we 
opgeschreven hebben. Daarna mochten we de koekjes 
natuurlijk lekker opeten. Met allebei de groepen samen 

hebben we toen geproost met kinderchampagne. Waarbij de champagne uit de flessen 
spoot en de juffen helemaal onder zaten. Aan het einde van de ochtend kregen alle 
kinderen ook nog een letterdiploma. Goed gedaan allemaal. Het was een super gezellige 
ochtend!! 
 
Limburgs Museum Ridders & Kastelen groepen 3. 
De groepen 3 zijn naar het Limburgs Museum geweest. 
We hebben daar de les over ridders & kastelen gehad. 
Eerst hebben we geluisterd naar een verhaal over hoe 
ridders zich verdedigen. We hebben geleerd hoe een 
katapult en een kanon werkt. De kinderen waren erg 
betrokken en enthousiast. Vervolgens mochten de 
kinderen het kasteel van binnen bekijken en op zoek naar 
verschillende ruimtes. We hebben daar van alles ontdekt. 
Daarna mochten de kinderen in groepjes een speurtocht 
met verschillende  opdrachten doen. Als afsluiting zijn we door de geheime uitgang 
gevlucht. Het was een gezellige en leerzame ochtend.  
  
 
Bezoek streekmuseum de Locht van groep 4 
De Alles-in-1 weken met het thema: Wanneer was dat? hebben ons een kijkje gegeven in 
de geschiedenis van Nederland. Als afsluiting zijn we naar het Streekmuseum de Locht in 
Melderslo gegaan. We gingen terug in de tijd. De kinderen konden kennismaken met het 
huiselijk leven aan het begin van de 20e eeuw en hoe dit verschilt met tegenwoordig. 
Dankzij de ouderbegeleiding hebben we kunnen deelnemen aan alle vijf de onderdelen 
deze vonden plaats in een circuitmodel: 
1. Bezoek aan het woonhuis op de Locht 2. Hoe werd vroeger de was gedaan? 3. Welke 
spelletjes werden er vroeger gespeeld? 4. Hoe ging het er vroeger op school aan toe? 5. 
Wentelteefjes bakken Het was een leerzaam bezoek.  
 

   
 
 



 

 
 

Presentatie groep 0-1-2c 
De afgelopen periode stond in het teken van winter en sneeuw. Dit was het perfecte 
moment om met de kinderen uit groep 0-1-2 c te vertrekken naar een heus 
Winterwonderland. De kinderen mochten een rol vertolken in een winters decor. Aan de 
hand van liedjes en dansjes speelden ze het verhaal na dat gebaseerd is op het 
prentenboek: Lars de kleine ijsbeer, laat me niet alleen. Lars woont op de Noordpool in 
een witte wereld van sneeuw en ijs. Op een dag hoort hij een zielig gejank en in een 
ijskloof vindt hij Nanouk, een jong poolhondje. Lars helpt haar en samen gaan ze op zoek 
naar Nanouks familie. Tijdens hun avontuur komen Lars en Nanouk allerlei 
vreemdelingen tegen die hen helpen in hun zoektocht. 
De kinderen hebben een fantastisch optreden gegeven en vooral genoten. Ook de 
kinderen van de andere groepen 1-2 en de peuterspeelzaal hebben met veel plezier naar 
het optreden gekeken. Het leek wel een echt sprookje. Het was voor de kinderen een 
mooie ervaring! 

  
 
Kinderboerderij groepen 1-2 
Alle groepen 1/2 hebben een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. U hebt misschien 
de foto's al gezien op isy. De vrijwilligers vertelden de kinderen over de dieren in de 
winter, wat ze eten, waar ze wonen, waar de dieren verblijven en lieten hun vacht 
voelen. 
De kinderen mochten een vetbol maken om thuis op te hangen, zodat de vogels hier 
genoeg te eten hebben. De kinderen vonden het erg leuk om bieten schoon te maken, ze 
door de bietenmolen te halen en ze daarna zelf aan de dieren te voeren. En natuurlijk 
was het aaien van de dieren altijd een vertederend moment. 
Bedankt lieve ouders voor het vervoer heen en terug!!!! De kinderen hebben genoten. 

   
 
Carnavalsweek 
De week voor Carnaval hebben we iedere dag een ‘verkleed-thema’ gehad. Alle kinderen 
en leerkrachten die dat wilden, hebben meegedaan. Ouders, kinderen en leerkrachten 
hadden er op hun eigen manier iedere dag weer iets moois van gemaakt. TOP. 
Jullie hebben op het fotoboek in Isy mee kunnen genieten. Op vrijdag was de grote 
finale. Iedere groep heeft heerlijk een half uurtje kunnen hossen en springen in de ronde 
aula. Natuurlijk met iets lekkers betaald vanuit de ouderbijdrage. 
De ervaring van dit jaar zal zeker worden meegenomen naar de organisatie van de 
komende jaren. De kinderen en de leerkrachten hebben genoten van dit eenvoudige en 
voor de kinderen zeer gezellige Vastelaovend op OBS Harlekijn. Alaaf! 
 



 

 
 

Wereldpaviljoen Steyl 
Boardingpassen klaar en instappen maar….de vlucht naar Nicaragua kan beginnen. Maar 
voordat de reis begon, fietsten de groepen 7/8 naar Steyl naar het Wereldpaviljoen. 
Veilig daar aangekomen, moest iedereen door de paspoortcontrole en werd de 
bagagecheck gedaan. In het land zaten de kinderen in uniform in het schooltje en 
leerden gedisciplineerd over het land, oefenden een lied en brachten een eerbetoon aan 
het volkslied. In de woning werden tortilla’s gebakken, het winkeltje gerund en 
cacaobonen gewogen. In de fabriek werd er hard gewerkt om enveloppen te maken 
zodat er geld verdiend kon worden voor het levensonderhoud. Ook werd alles in 
gereedheid gebracht voor de processie: een vaandel, bloemen, muziekinstrumenten. De 
ochtend werd afgesloten met het vieren van het jaarfeest en het dragen van het beeld 
door het dorp. En dan met het vliegtuig weer naar huis….fasten your seatbelts.  
 

   
 
Literaire gesprek met de kleuters  
Dat was wel héél bijzonder……alle kinderen uit de klas met hetzelfde boek naar huis in 
een mooie rode tas met het Harlekijn Logo. Dat hebben we nog nooit gehad. Waarom 
deden we dat eigenlijk? 
Nou, als je allemaal hetzelfde boek hebt, kun je samen tegelijkertijd in dat boek kijken, 
lezen en naar het verhaal luisteren. En toen het boek mee naar huis ging, konden wij 
thuis nog eens naar het verhaal luisteren toen papa of mama het voorlas. En samen 
konden we thuis praten over het boek en vertellen waar het verhaal over ging. Papa en 
mama konden op de kaart bekijken wat er zo belangrijk is aan samen lezen en dat het 
heel goed is om vragen te stellen over het boek. 
In de klas deden we dat ook. We gingen praten over het boek, over de belangrijke 
personen, over de titel en de prenten. En hoe je het vond. Bijvoorbeeld leuk of spannend 
of grappig of griezelig. Thuis werd er ook een opdracht gemaakt en al die werkjes 
werden uitgebreid bekeken en besproken. Wat zijn er veel creatieve en leuke dingen 
gemaakt! COMPLIMENTEN voor thuis. 
En zo werken school en thuis samen enkele weken aan en met hetzelfde boek. In groep 
7/8 doen ze dat ook zo. En wij - kleuters - zijn al gestart. 
 
Na de carnaval gaan we verder, maar dan natuurlijk met een ander boek.  
Ik ben nu al benieuwd wat daarin te zien en te luisteren is. 
Samen lezen………samen kijken…….samen praten over het boek… 
Dat is LEUK, GOED en heel VERSTANDIG! Dus DOEN!! 

   
O,ja…..we zijn ook heel zuinig op de nieuwe tassen. Die zijn speciaal voor ons gemaakt! 
 
 
 



 

 
 

Bijzonderheden  

 
Nationale onderwijsprijs provincie Limburg  
Wij hebben de Onderwijs Prijs Limburg gewonnen! met het bijzondere project ‘Samen 
lezen voor GELUK!’ Een geïntegreerde aanpak over leesbevordering met o.a. de 
taalkisten voor de groepen 1-4, het boekenfestijn voor de groepen 5-8, het literaire 
gesprek, de ontwikkeling van het literaire paspoort voor de leerkrachten. 
 
Met de volgende 104 woorden heeft de Harlekijn zich ingeschreven bij de Nationale 
Onderwijsprijs:  
‘De Harlekijn nodigt jou uit om mee op reis te gaan door de magische wereld van 
literatuur. Je ontdekt rijke ‘taal-spel-leeskisten’ en ervaart hun kracht waardoor kinderen 
thuis spelen met woorden, letters, boeken en handpoppen. Je bezoekt het Harlekijn-
boeken-festijn en ziet 200 leerlingen snuffelen,  titels en sfeer proeven en gemotiveerd 
een keuze maken. Je staat bij de rode loper en ziet elk kind in de spotlight staan met een 
eigen spiksplinternieuw boek. Je ontmoet een innovatieteam dat een literair paspoort 
heeft ontwikkeld. Je ontdekt jezelf, je ontvangt extra bagage om met de kinderen de 
literaire taal te oefenen. Heerlijk toch...Samen lezen voor GELUK!’ 

 
Wat werd er allemaal ondernomen? 
Er werden 30 Harlekijn-taal-spel-lees-kisten voor de groepen 1-4 ontwikkeld met een 
rijkdom aan materialen: taal, lezen, spelen, woordenschat. De inhoud moest prikkelend 
zijn, nieuwsgierig maken, leerzaam zijn. Een mooie balans tussen leren en spelen. Een 
inhoud die een bijdrage levert aan de taalontwikkeling van kind én ouder, die de 
betrokkenheid tussen ouders-kind-school en leesbevordering vergroot. 
Voor de groepen 5-8 werd het Harlekijn-boekenfestijn georganiseerd. Zo’n 200 
kinderen mochten zélf - uit een grote rijkdom aan boeken - een eigen boek uitkiezen. 
Serieus werd er gesnuffeld, werden titels ontdekt, achterkanten verkend, geroken én 
sfeer geproefd. Op hun ticket noteerde elk kind zijn eigen top-3. En een van die 3 boeken 
werd daadwerkelijk ook gekocht!  Enkele weken later gingen alle kinderen één voor één 
over de rode loper en namen hun eigen boek - als cadeautje - in ontvangst. Samen 
aftellen en uitpakken maar.  
Het literaire gesprek in de groepen 7-8 werd geïntroduceerd. De hele klas leest in 
een en hetzelfde boek, zowel thuis als op school. Met memo’s markeren de leerlingen 
bijzondere of emotionele of saaie of spannende of….gedeelten van teksten. Daarna wordt 
er samen over gesproken en worden persoonlijke gevoelens, gedachten, belevenissen 
gedeeld. Naast de taalontwikkeling heeft het ook effecten om onderling begrip en 
respect. Samen met en van elkaar leren. Ook bij de groepen 1-2 werd gestart met het 
literaire gesprek aan de hand van een prentenboek.  
Het innovatieteam (2 leerkrachten en directeur Harlekijn plus 2 studenten en 2 docenten 
van de PABO) ontwikkelde het literair paspoort voor de leerkracht. Een paspoort heb 
je nodig om op reis te gaan. Op een literaire reis. De leerkrachten ervaren waar ze staan 
in het literaire landschap. Ze vragen zich af of ze voldoende bagage hebben. Of ze verder 
willen reizen. Of ze bereid zijn om kinderen nieuwe, andere, bijzondere, rijkere werelden 



 

 
 

aan te reiken? Of ze samen een literaire taal willen spreken? Of ze voldoende toegerust 
zijn om grenzen over te gaan? Of ze het lef hebben om los te laten en om dát te doen 
wat écht belangrijk is? Ofwel inzetten op de gedragsverandering. De leerkracht maakt 
immers het verschil! 
 
En dan is het 17 februari….Wat een feest vandaag! Met alle kinderen samen op de 
speelplaats en het zonnetje scheen. 
We ontvingen uit handen van gedeputeerde Stephan Satijn van de provincie Limburg en 
Kees Koppers van de Nationale onderwijsprijs een prachtig beeldje, een oorkonde, het 
lovend juryrapport en een cheque van 1500 euro! 
 
Uit het juryrapport 
‘ ……OBS Harlekijn kiest voor een allesomvattende aanpak en brengt die met veel 
enthousiasme. Deze inzending is een voorbeeld voor andere scholen, ook doordat men 
laat zien hoe zowel leerkrachten als leerlingen hier energie van krijgen. Een enthousiast 
en flexibel team is hierbij onontbeerlijk. En misschien is dat nog wel het mooiste aan 
deze inzending: De tomeloze inzet van het team. Dat is fantastisch om te zien. Chapeau!  
De jury kent aan OBS Harlekijn de eerste prijs toe in de categorie basisonderwijs.  
 
Wat een feest dat de jury de mooie activiteiten van ‘Samen lezen voor Geluk’ herkend én 
erkend heeft. Met 11 projecten van de andere provincies is de Harlekijn genomineerd 
voor de landelijke onderwijsprijs. De feestelijke ontknoping vindt plaats tijdens de finale 
in mei of juni 2022 in Amersfoort. 
 
Geniet nog maar eens van deze uitreiking: https://youtu.be/ArR7V_Kpfxc 
Gemaakt door meneer Niels. 
 

  
 

 
 



 

 
 

Venloos Voorname Vrouw  
Op 3 februari mochten we op de Harlekijn bekend maken wie de Venloos Voorname 
Vrouw 2022 gaat worden. Moeder van 2 van onze leerlingen, Nadya Abou Salman werd 
samen met kinderen en vrouwen uit de wijken Vastenavondkamp en Klingerberg, 
poppenspeelster Miriam Wijnen en Maurice de Hond compleet verrast.  Nadya betekent 
veel voor de kinderen in de wijken met name op sportgebied. Zo heeft zij al ruim 70 
vrouwen aan het zwemmen gekregen. Wat zijn wij trots op haar! In het filmpje is te zien 
hoe ze werd verrast: https://youtu.be/PcRVSyFTpj4  
 

 
 
 
Start Buiten Schoolse Opvang  
Op 16 februari is de BSO gestart op de Harlekijn. De kinderen kunnen elke dag tot 19.00 
uur opgevangen worden. De organisatie ligt in handen van Spring. Omdat toen nog niet 
duidelijk werd of ouders al op school mochten komen, is besloten om de feestelijke 
opening op een later moment te plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


