Reclame van de maand
Biefstroganof

€ 6,75 per 500 gram

1 KG Gehakt / 1 KG Braadworst hoh

€ 10,50 per 2 KG
€ 0,54 per stuk

Speklap met zwoerd

€ 4,50 per 300 gram
€ 5,00 per 500 gram

Vleeswarentrio
Zuurvlees

Bestellingen tot en met donderdag geplaatst worden dezelfde week geleverd.

Telefonisch te bestellen via 077 - 477 39 74

Open Dag basisschool De harlekijn
Basisschool de Harlekijn houdt op dinsdag 16 januari van 8.45 – 12.15 uur een Open Dag.
Genieten van eigentijds, goed en openbaar onderwijs.
Onderwijs? Dat geniet je toch! De Harlekijn heeft als
school grote kwaliteiten waarbij ’t leren ook plezierig
is. Leerkrachten en ouders zijn actief. Vanaf groep
3 hebben alle groepen een digitaal schoolbord. De
kinderen van groep 5 -8 hebben allemaal een eigen
tablet. Er wordt in de hele school lesgegeven vanuit
thema’s. Bij de kleuters is dat met Kleuterplein, in
groep 3 Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 wordt
gewerkt met de methode ‘Alles-in-1’. Door te werken met thema’s worden alle vakken grotendeels in
samenhang aangeboden. Dus spelling, begrijpend
lezen, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid,
muziek en verkeer zijn in één thema verwerkt. En
zo’n thema duurt enkele weken. Daarbij wordt door
de kinderen zelf ook de keuken gebruikt, waardoor
het ‘leren’ nog meer eigentijds wordt. Bibliotheek ’t
Leesparadijs heeft de grootste verzameling boeken
van de scholen in Venlo en Blerick. De sfeer is erg
gezellig, mede door het kleurrijke interieur én zeker
niet te vergeten….de resultaten zijn goed.
Méér dan zomaar een school in de wijk.
De Harlekijn verzorgt al 33 jaar het openbaar onderwijs in Blerick, met name in de wijk de Klingerberg.
Iedereen is welkom, ongeacht zijn afkomst. Je leert
genieten van de verschillen en zo kun je later in de
kleurrijke samenleving uitstekend je weg vinden.
Het is belangrijk dat kinderen weerbaar zijn en voor
zichzelf op kunnen komen. Daarom wordt vanaf
groep 1 Rots en Water – als sociale weerbaarheids
training - aangeboden. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd Rots en Water trainer….uniek in Limburg!
Samen met het Kindcentrum Kwibus verzorgt de
Harlekijn de opvang en het onderwijs. Er is dan
ook voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur), tussenschoolse- en naschoolse opvang (tot 18.30 uur).
De peuterspeelzaal staat midden tussen de kleutergroepen.
Samen leren én fijn met elkaar omgaan.
Kinderen leren met én van elkaar en ook veel óver
elkaar. Samen leren zij oog te hebben voor een ander. Denk maar eens aan de actie voor de Voedselbank of het GIPS-project. Ook statushouders uit
bijvoorbeeld Syrië zijn van harte welkom. Het motto
‘Niet apart, maar samen!’ draagt de Harlekijn als
openbare school, al 33 jaar uit!
Ontdek je talenten op de Harlekijn!
Je gaat graag naar school, je bent er veilig en
daar….leer je leren en ontdekken en kun je leren
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Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

kiezen. Je helpt elkaar, krijgt veel kennis,
gaat op excursies naar bijvoorbeeld Den
Haag en Amsterdam, leert koken, speelt
toneel, bezoekt musea. Elke groep verzorgt jaarlijks een presentatie op het podium. U bent als ouders van harte welkom
om uw kind te zien stralen. De ontwikkeling van uw kind wordt jaarlijks vastgelegd
in het verslagboek, waar - naast het rapport - van elke periode diverse werkjes en
opdrachten zijn geplakt. Tot en met groep
8 ontvangt u aan het einde van élk schooljaar een bijzonder document van uw kind.
Kortom ….samen zorgen we er voor dat de
schooltijd van uw kind fantastisch zal zijn.

Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe de
Harlekijn werkt en naar de mogelijkheden
van het gebouw en de buitenomgeving.
Overweegt u om uw kind op de Harlekijn
aan te melden? Wilt u niet over één nacht
ijs gaan? Wilt u zelf de sfeer komen proeven? Dan bent u samen met uw kind welkom. De deur staat voor u open. U kunt een
kijkje nemen in de klassen en bij Kindcentrum Kwibus. U kunt terecht met al uw vragen. Ook kunt u genieten van de prachtige
speelplaats en bibliotheek ‘t Leesparadijs.
Het team van OBS harlekijn verwelkomt u
graag. Bent u 16 januari verhinderd, dan is
het vanzelfsprekend ook mogelijk om een

Open Dag SeniorWeb
Als u digitaal fit bent, kunt u met
uw tablet, smartphone en pc
doen wat ú graag wilt! Bezoek de
Open Dag van SeniorWeb. Hier
krijgt u informatie over computercursussen en workshops, die
eind februari 2018 beginnen.
Cursussen:
* Kennismaken met de computer
en internet (Windows 10).
* Starten met uw iPad of Android
tablet.
* Fotobewerking en fotoalbum
maken.
* Overstap naar Windows 10.
Ook kunt u er een ‘computerspreekuur op afspraak’ (één-op-

éen) aanvragen voor bijv.:
starten met e-mail en internet,
het organiseren/opruimen van de
computer (o.a. mappen maken),
veilig en vertrouwd online, leren
omgaan met uw Smart– of IPhone, wat is mijn DigiD en mijn
Overheid? etc.
Meer info: www.seniorwebtegelen.nl of tel. 077-326 0409.
De Open Dag vindt plaats op
woensdag 24 januari 2018 van
11.00 tot 16.00 uur in Het Muspelheim,
Vastenavondkampstraat
73, 5922 AT Blerick van 11.00 tot
16.00 uur. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

andere afspraak te maken.
Kijk ook alvast eens op de website van de
Harlekijn: www.harlekijn.akkoord-po.nl
De aanmeldingsdatum is op dinsdag 23
januari van 15.30 – 18.00 uur. U kunt als
u dat wenst, op 16 januari het inschrijfformulier al ontvangen.
OBS Harlekijn is één van de 9 scholen van
de stichting Akkoord!-po
Ganzerikstraat 1
5925 BJ Blerick, tel: 077-3829037
info@harlekijn.akkoord-po.nl
www.harlekijn.akkoord-po.nl

Meezingochtend
Het Toon Hermans Huis Venlo organiseert zondagmorgen 14 januari van 10.30 tot 12.30 uur de maandelijkse meezingochtend. De ochtend wordt begeleidt
door zangpedagoog Mia Schoonbrood. De kosten bedragen € 6,- inclusief materiaal/koffie/thee.
Het Toon Hermans Huis is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten.
Dit muzikaal ontmoetingsmoment is voor de genoemde doelgroep toegankelijk.
Samen zingen bevrijdt, maakt je blij. Ervaring is niet
nodig.
Voor informatie en aanmelden:
Toon Hermans Huis Venlo
Nieuwstraat 41a 5911 JS Venlo
telefoon 077-3211433
e-mail info@toonhermanshuisvenlo.nl

