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Oktober 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Vrijdag 4 Oktober  Ouderkrant 2  

Dinsdag 8 Oktober Mad Science 15.30 uur 

Donderdag 10 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 

Gr. 1 t/m 8 

Startgesprekken avond groep 3 t/m 7 

 

 

Tijden volgen 

Vrijdag 11 Oktober Her-controle fietsen groep 8 

Controle fietsverlichting groep 2 t/m 7 

 

Maandag 14  t/m vrijdag 

18 oktober 

Kamp groep 8 

 

Groep 8 komt vrijdag 

terug 

Donderdag 17 Oktober Speelgoedmiddag groep 1 en 2  

Vrijdag   18 Oktober Continurooster Groep 2 en 3    12.00 

vrij 

Groep 4 t/m 8  14.00 

vrij 

21 t/m 25 Oktober Herfstvakantie  

Dinsdag 29 Oktober Mad science 15.30 uur 

 

November 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Dinsdag 5 november Mad science 15.30 uur 

Woensdag 6 november Open ochtend kennismaking 

Josephschool 

9.00 uur -11.30 uur 

Vrijdag 8 november Ouderkrant 3  

Dinsdag 12 november MR vergadering 19.00 uur 

Donderdag 14 

november 

Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

1e rapport groep 2  

14.15-15.15 uur 

Vrijdag 16 November Ouderkrant 3  

Maandag 18 november Start huiswerkweek groep 8  

Woensdag 20 november Inloop ochtend in de groep 

Josephcafé 

8.30 -8.45 uur 

8.45 -9.30 uur 

Dinsdag 26 November 10 minuten gesprekken groep 1,2 en 8  

Vrijdag 29 november Ouderkrant 4  

 

  

             
  
  

  
  

Ouderkrant 
  

4 oktober 2019     

NR  
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December 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Donderdag  5 December Sinterklaas  

vrijdag 6 December Uitslapen  School begint om  

9.30 uur 

Maandag 10 December  Open ochtend kennismaking 

Josephschool  

9.00-11.30 uur 

Woensdag 11 December Crea-ochtend 

Kerstkokkerellen groep 8 

 

Vrijdag 13 December Ouderkrant 4  

Donderdag 19 December Speelgoedmiddag groep ½ 

Kerstviering 

 

 

Vrijdag 20 December Continurooster Groep 2 en 3    12.00 

vrij 

Groep 4 t/m 8  14.00 

vrij 

21 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie   

 

 

Komende weken zullen er weer wat stoeltjes worden bijgezet voor: 

 

 

Na de herfstvakantie komen er in groep 1/2A weer twee stoeltjes 

bij, namelijk voor Rowan en Ayla. We wensen hen heel veel 

plezier en succes bij ons op school! 

 

 

 

 

 
Het was goed te zien dat er zoveel ouders zijn geweest tijdens 

de informatieavond van de groepen. Alle klassen waren vol. Het 

team was enthousiast. 

Het is leuk als ouders met hun kind(eren) kunnen praten over wat 

er in de klas gedurende het schooljaar gaat gebeuren. Voor 

onze leerkrachten is de belangstelling van ouders motiverend. 

Met elkaar kunnen we het beter doen voor de leerlingen. 

Het Josephcafé was niet zo heel druk bezocht maar met de 

ouders die er waren hebben we gesproken over coöperatieve 

werkvormen. Groep 5 heeft laten zien hoe “binnenkring-

buitenkring” gebruikt wordt bij bijvoorbeeld technisch lezen. Zij werden door de ouders 

enthousiast ontvangen.  Ouders zelf deden ook twee coöperatieve werkvormen met 

elkaar. Leren van en met elkaar. 

  

Welkom op de Josephschool! 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 
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Dinsdag 29 oktober vertrekt groep 8 op de fiets om 8.30 uur naar de Papaver. Zij gaan 

daar heen voor de excursie 'Overleven in de Natuur' (een soort expeditie Robinson). Een 

echte buitenactiviteit waarin de kinderen leren een vuurtje te maken. Ze gaan op zoek 

naar drinkwater en ontdekken welke planten (of beestjes) je kunt eten. Tijdens de 

activiteiten worden kinderen gestimuleerd om na te denken over wat ze in de westerse 

wereld allemaal hebben en hoe makkelijk het leven daardoor is in vergelijking tot armere 

landen. 

Omdat de kinderen tijdens de excursie zelf buiten aan de slag gaan 

zijn kleding en schoeisel, die tegen een stootje kunnen en lekker 

warm zijn, belangrijk. We verwachten 

(als we het overleven😉) om 12.00 uur 

weer terug te zijn op school. 

 

Voor deze excursie is de klassenouder 

van groep 8 op zoek naar drie 

enthousiaste ouders/verzorgers die 

deze excursie 

 

 

 

 

 met groep 8 aandurven.  
 

 

Beste ouders,  

Geregeld lopen er stagiaires bij ons op school rond. Dit 

vinden wij heel belangrijk, we willen toekomstige collega’s 

de gelegenheid geven in onze school het vak te leren en ze 

enthousiast te maken voor het beroep van Leerkracht. We 

hebben deze studenten  in de toekomst keihard nodig. We 

merken dat wij er zelf ook van leren. Nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland nemen de 

studenten mee de school in. Maar door stagiaires vragen we ons ook regelmatig af: 

Waarom doen we het eigenlijk zo? Je kijkt dan nog eens goed naar je eigen onderwijs.  

 

Met de Thomas More (pabo) hebben we een overeenkomst en elk jaar krijgen we daar 

stagiaires van. De stagiaires blijven voor minimaal een half jaar bij ons op school en stellen 

zich netjes voor aan u in de ouderkrant. Ook onderwijsassistentstagiaires blijven langere 

tijd en schrijven een stukje in de nieuwsbrief. Elk jaar komen ook oud-leerlingen terug bij 

ons op school om snuffelstages te lopen. Dit is een stage waar ze aan het beroep 

leerkracht ‘snuffelen” en besluiten of ze na de middelbare school naar de pabo gaan. 

Meestal blijven ze maar kort (een week). 

  

Stagiaires op de Josephschool 

 

 

Groep 8 gaat 'Overleven in de Natuur' 

osephschool 
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Mijn naam is Mylène Droogh en ik ben 20 jaar oud. Ik loop stage in 

groep 1/2a. Ik zit in het tweede jaar van de PABO, op de Thomas 

More Hogeschool. Tot eind januari ben ik te vinden op de 

Josephschool. Ik ben er vaak op maandagochtend en een aantal 

weken. Ik woon zelf ook in Pijnacker met mijn ouders en broers. In 

mijn vrije tijd tennis ik graag en doe ik leuke dingen met 

vriendinnen. 

Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en kijk uit naar de 

komende tijd met de kleuters! Groetjes, Mylène Droogh 

 

 Sparen voor jouw 

schoolbieb| Bruna.nl 
 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Bruna wil graag 
samen met scholen, 
ouders/verzorgers én kinderen het 
lezen van kinderboeken stimuleren, 
daarom organiseert Bruna een 
fantastische scholenactie tijdens de 
Kinderboekenweek:  

‘Sparen voor je schoolbieb’.  

 

www.bruna.nl 
 

 

De boekentoppers van groep 7 

Even voorstellen…. 

 

 

https://www.bruna.nl/schoolbieb
https://www.bruna.nl/schoolbieb
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Maandag 14 oktober stappen de leerlingen van groep 8 en hun kampleiding in de bus op 

weg naar Loon op Zand. Om 10.15 uur kan iedereen die dat leuk vindt de kinderen 

uitzwaaien. De kinderen verblijven die week in het kamphuis ''t Kraanven'.  

Samen spelen, samen, eten, samenwerken, samen praten, kortom de hele dag met 

elkaar optrekken. Een hele goede manier om elkaar heel goed en op een andere manier 

te leren kennen. Vrijdag 18 oktober worden alle spullen weer ingepakt en verwachten we 

dat de kinderen rond 13.00 uur / 13.15 uur in Pijnacker terug zullen zijn. 

Natuurlijk is het leuk, maar ook best spannend om een week weg te zijn van huis. Daarom 

is post van het thuisfront altijd superleuk. Kaarten en brieven voor de kampgangers 

kunnen gestuurd worden naar:  
 

Kamp Josephschool 

t.a.v. (naam leerling) 

Kraanven 25 

5175 PE Loon op Zand 

Fietsvervoer kamp 

Ook dit jaar hebben wij weer ouders 

bereid gevonden om de fietsen van de kampgangers naar 

Loon op Zand te brengen en weer op te halen. De precieze informatie hierover zouden 

wij nog aan de ouders en kinderen van groep 8 doorgeven: 

 

Zondag 13 oktober 18.00 uur   Verzamelen fietsen bij de fietsenstalling gymzaal naast 

de school. Fietsen worden die avond al naar Loon op 

Zand gebracht. 

 

Donderdagavond 17 oktober   Fietsen worden vanuit Loon op Zand weer naar Pijnacker 

vervoerd. Bij aankomst vrijdagmiddag kunnen de 

kinderen de fietsen dan direct weer meenemen naar 

huis. 

  

Groep 8 gaat op kamp! 
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Vorige week, dinsdag 24 september is de MR (ouders en leerkrachten) weer bij elkaar 

gekomen. De volgende punten zijn besproken: 

 

 De besteding van het stakingsgeld is gegaan naar de volgende onderwijsdoelen 

voor onze school: een muziek programma (123zingen, voor een jaar), 

boomwhackers (instrumenten) en buitenspeelgoed.  

 De evaluatie van de laatste brandoefening 

(september 2019) is besproken. Deze oefening is vlot 

verlopen, binnen 2 minuten was iedereen buiten. Dit 

was een aangekondigde brandoefening, de 

volgende brandoefening wordt niet aangekondigd.  

 De eindanalyse van de CITO 2019 is besproken. Er 

wordt bekeken of het afnemen van de Cito 

eindtoets waardevol blijft. Er zijn ook andere toetsen die waardevol zouden kunnen 

zijn en eventueel minder belastend voor de leerlingen. Zoals de IEP eindtoets, deze 

wordt ook op andere scholen binnen SKOP gebruikt. Het Cito volgsysteem blijft in 

gebruik op school.  

 Vreedzame school: er is informatie gegeven over de start van de vreedzame 

school. Alle leerkrachten hebben na de zomervakantie een studiemiddag gehad 

m.b.t. de vreedzame school. Dit is een breed programma en er zullen nog meer 

scholingen volgen. De start is prettig verlopen, er worden in iedere klas per week 

twee lessen gegeven. Op 23 januari 2020 komt er een informatieavond voor ouders 

over de vreedzame school.  

 Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de 

vorige MR vergadering op 25 juni j.l. Deze notulen zijn 

voor zowel ouders als leerkrachten opvraagbaar bij 

de MR. 

 De vergaderplanning voor komend schooljaar is 

definitief vastgesteld. 

 Mededelingen vanuit de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) 

 Het bevorderen van de ouderbetrokkenheid  tijdens 

activiteiten op school. Het zou fijn zijn wanneer het ouderhulpformulier weer 

gebruikt gaat worden. Dit is een overzicht (met data) van alle activiteiten per 

klas/schooljaar waarbij hulp van ouders nodig is.  

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 12 november 2019.  Mocht u een 

onderwerp besproken willen hebben bij de MR vergadering, neemt u dan contact op 

met één van de MR-leden of stuur ons een email naar: MR@josephschoolpijnacker.nl 

 

 

 

 

Mededelingen vanuit de MR 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om de 

toegang tot deze hulp zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente Pijnacker-

Nootdorp het kernteam geformeerd. Voor de samenstelling van dit team zijn ervaren 

professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende ervaring en expertise.  

  

Wat doen wij? 

Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te 

laten groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt 

de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms 

stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in 

te spelen, met u én met school. 

 Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de 

hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds 

het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf 

hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) 

hulp. 

  

Hoe komt u met mij in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 

 Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u 

besproken. Vervolgens kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of 

zorgcoördinator in overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna 

contact met u op voor een kennismakingsgesprek.  

 Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider, 

Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator.  U kunt ook rechtstreeks contact met mij 

op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan 

werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.  

Verder zal ik de even weken op donderdag van 9.00-12.00 uur op school aanwezig zijn en 

kunt u op dat moment ook langskomen (m.u.v. 17 oktober, 2 april en 25 juni). 
 

Met vriendelijke groet,  

Jennifer Hilgersom | kernteam Pijnacker-Nootdorp                                                                                  
Gemeente Pijnacker-Nootdorp   
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker                                                                                                  
Telefoon 14 015 |M: 06 21 000 969  
Email: j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl  
 

 

 

 

 

 

 

  

Kernteam op school 

mailto:j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl
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Binnen de school maken we met elkaar afspraken hoe we omgaan met methoden, 

lessen vakken materialen . Het is belangrijk voor de kinderen te weten wat de afspraken 

en routines zijn zodat zij weten wat zij mogen verwachten van de school maar ook dat zij 

weten wat we ervan hen verwacht wordt. 

Zo hebben we ook afspraken rond de gymlessen. Hieronder kunt u een aantal van deze 

afspraken nalezen:    
 De leerlingen gymen in daarvoor geschikte kleding. Dit kan zijn T-shirt of long sleeve, 

korte broek of lange broek, turnpakje. In ieder geval in andere kleren dan dat die 

dag in de klas worden gedragen.  Gymkleding vergeten is niet mee gymen.  

 In groep 3 hebben de leerlingen tot de herfstvakantie dispensatie op deze regel en 

mogen zij mee gymen in hun onderbroek en hemd. Na de herfstvakantie geldt 

voor hen dezelfde regel; gymkleding vergeten is niet mee gymen.  

 Als een leerling ter plekke gymkleren kan lenen van een leerling uit een andere 

groep dan is dat toegestaan.  

 Het dragen van gymschoenen (of turntjes) is als schoolregel verplicht. Mocht een 

kind de schoenen vergeten zijn dan is dat geen reden tot uitsluiting van de les.  

 Haren die langer zijn dan schouderlengte moeten vast zitten. Dit kan door een 

staart, vlecht of met een diadeem. Als de haren maar niet los hangen tijdens de 

les. Als de leerling zelf geen spullen bij zich heeft om de haren vast te maken, krijgt 

de leerling een elastiekje uit de EHBO koffer te leen.  

 Oorbellen moeten uit worden gedaan of worden afgeplakt voor de duur van de 

gymles. Tape of pleisters om oorbellen af te plakken moeten de leerlingen zelf 

regelen (of lenen van een klasgenoot), school is hier niet verantwoordelijk voor.  

 Tijdens de les moet elke leerling toestemming vragen om naar de kleedkamer te 

gaan; om wat voor reden dan ook. Vaak is een toiletbezoek direct toegestaan, 

maar ook dit moet wel even gemeld worden.  

 Na de les douchen of wassen de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8. Mede 

daarom zijn er aparte kleedkamers voor  jongens en voor meisjes. Douchen met 

onderbroek is toegestaan, mits ze droog ondergoed bij zich hebben. De leerlingen 

van groep 3 en 4 kleden zich in dezelfde kleedkamer om vanwege het overzicht 

van de juf. Deze leerlingen douchen niet.  

 Er wordt alleen een deo-roller gebruikt. Parfum is niet toegestaan. 

 Mocht groep 1-2 naar de grote zaal komen dan kleden zij zich meestal al in de klas 

om en komen via de nooduitgang naar binnen. Zij verlaten de school dan via de 

nooduitgang van de kleuterspeelzaal en hoeven maar enkele meters buiten te 

lopen.  

 Ouders die hun kinderen aan het eind van de morgen of middag bij het gymlokaal 

ophalen wachten buiten op hun kinderen. Leerlingen gaan dus zelfstandig de 

gymzaal/kleedkamer uit. Leerlingen die met de NSO mee moeten gaan zelfstandig 

naar school en wachten binnen in de hal van school op de NSO. 

 Buitenstaanders ( zoals beheerder ) mogen niet tijdens het omkleden de 

kleedkamers betreden. 

 

Afspraken rond de gymles 
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Yoga voor kinderen 

Beste ouders, 

 

De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten zijn of worden 

weer opgestart, zo ook de kinderyogalessen. 

 

Kinderen die aan yoga doen zijn vrolijker, voelen zich rustiger en kunnen zich beter 

concentreren. 

Over kinderyoga wordt steeds meer geschreven in dag- 

en vakbladen. Ook worden er steeds meer 

kinderyogalessen aangeboden. Op sommige scholen 

wordt er al ingezien dat er met eenvoudige 

yogaoefeningen tussen de lessen door, door de kinderen, 

hogere prestaties geleverd worden.  Ik geef nu al heel wat 

jaren kinderyogales in Pijnacker en krijg van kinderen en 

ouders te horen dat kinderyoga ‘werkt’. 

  

Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga voor volwassenen. De kinder-yoga-

lessen hebben steeds een ander thema, zijn speelser en afgestemd op de 

belevingswereld van kinderen. Kinderen leren tijdens de les op een fijne en ontspannen 

manier zich bewust te worden van hun eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving. 

Ook is er veel aandacht voor elkaar. Bij kinderyoga gaat het niet om de prestatie en het 

resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn we blij met ieders 

inbreng.In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan spel, 

muziek, fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en 

ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten. Bij kinderyoga staat plezier voorop! 

 

Starten met de les kan op ieder moment. De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, 

kinderyogadocent, maar ook leerkracht op een basisschool, op donderdagmiddag in de 

speelzaal van de Johannesschool in de wijk Koningshof in Pijnacker.  

 

Ik wil u hierbij uitnodigen om samen met uw kind(eren) een gratis proefles te komen 

volgen. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.tarayoga.nl, mailen naar:  

wilma@tarayoga.nl. of bellen of een berichtje sturen naar tel.no. 0613325709 

 Met hartelijke groeten van Wilma Abbink. 

 

 

 

Van alles en nog wat van buiten de school 

http://www.tarayoga.nl/
mailto:wilma@tarayoga.nl


2019-2020 Ouderkrant aflevering 2  

   

Kinderboeken- en spellenbeurs 

Zaterdag 12 oktober 9:00 - 12:00 uur 

Clubhuis bij zwembad de Viergang, Noordweg 77A, 

Pijnacker 

  

  

Zoek je een boek?! 

Bij deze kinderboekenbeurs worden boeken verkocht 

namens zo’n 60 verschillende aanbieders, hierdoor 

ontstaat een gevarieerd aanbod. Van voorlees- en 

prentenboeken voor de aller jongste tot boeken voor de jong volwassenen; van 

Geronimo tot Dikkie Dik, van Donald Duck stripboeken tot kinderkookboeken. Voor de 

gure wintermiddagen zijn er spelletjes van jong tot oud als Verstoppertje met Nijntje en 

Monopoly.Dit alles voor een leuk prijsje! 

  

Het goede doel  

De kinderboeken- en spellenbeurs steunt met de opbrengst ieder jaar een ander doel dat 

het welzijn van kinderen hoog in het vaandel heeft staan. Dit jaar is dit Stichting 

AandachtsLab, voorlezen met de methode: Voorlezen Plus. 

  

Boekenkast opruimen? 

Staat je boekenkast vol met boekjes waar de kinderen ‘uit gegroeid’ zijn? Je kan ze 

verkopen bij deze beurs en de spaarpot van de kinderen een beetje spekken! 70% van de 

opbrengst is voor jou, 30% gaat naar het goede doel.  

Verkoopnummeraanvragen? www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com 

  

Dus kom samen met je kind(-eren) snuffelen voor gezelschapsspellen en kinderboeken en 

ondersteun tegelijkertijd het goede doel. We zien jullie graag op zaterdag 12 oktober!  

  

Kijk voor alle informatie op de website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com 

 

 

Projectkoor Kerst voor kinderen RK Joannes de Dooper kerk 

Kom je ook meezingen?  Dat kan, we oefenen 9x voor de 

Gezinsviering Kerst 24 december 18.00 uur 

 

Wanneer: elke maandag, vanaf 28 oktober van 15.30 uur tot 

16.30 uur 

Waar: Parochiehuis, Oostlaan 38Pijnacker, bovenzaal, 

geopendvanaf 15.00 uur 

Voor wie: basisschoolkinderen vanaf 7 jaar 

Begeleiding: Marina (piano) en Monique  

 

Kom je ook?Verdere informatie ziewebsite www.parochieChristusKoning.nl of bij pastor 

Ton Halin pastorHalin@ParochieChristusKoning.nl 

 

http://www.voorlezen-plus.nl/
http://www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com/
http://www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com/
http://www.parochiechristuskoning.nl/
mailto:pastorHalin@ParochieChristusKoning.nl
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 Kinderboekenweek: Activiteitenmiddag 

9 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 | vestiging Pijnacker, 

Buurt & Zo  

Kom tijdens de Kinderboekenweek gezellig naar Bibliotheek Oostland. Deze week staat in 

het teken van het thema: Reis mee! De Bibliotheek is extra gezellig in oktober, kom langs 

voor een van de reislustige activiteiten.  

Selfie maken en printen 

Tijdens deze middag is er heel veel te doen. Zo kun je 

bijvoorbeeld een selfie, alleen of met je vriend of vriendin 

maken. Daarna kun je deze foto vóór het printen met 

kadertjes, emoji's, tekst, stickers, filters en meer nog leuker 

maken. De foto kun je dan via de coolste mobiele fotoprinter 

op zakformaat direct afprinten als selfiesticker.  

Glitter Tattoo 

Droom je van exotische plekken en verre reizen? Bewijs jouw 

avontuurlijke zijde en laat een echte (afwasbare) voertuig 

tattoo met glitters zetten. 

Maak je eigen vliegtuig 

Vlieg je mee? We bouwen houten vliegtuigjes. 

 

Kosten: 

De selfie-sticker, de glitter-tattoo en het vliegtuigje zijn € 0,50 per stuk. 

Speelgoedbeurs Harlekino 

 
Op zaterdag 2 november van 9-12 uur organiseert Speelotheek Harlekino alweer voor de 

26e keer een grote speelgoedbeurs in de basisscholen Ackerweide en Bonte Tol aan de 

Gantellaan in Pijnacker. Iedereen kan hier speelgoed kopen en verkopen, de toegang tot 

de beurs is zoals altijd gratis! In deze tijd waarin duurzaamheid belangrijk is, is deze beurs 

een ideale plek om er voor te zorgen dat speelgoed hergebruikt wordt. Al vele jaren is de 

beurs van Harlekino dé plek waar allerlei mooi speelgoed, 

zoals babyspeelgoed, spellen, poppen, buitenspeelgoed, 

verkleedkleding, Lego, Playmobil en meer, een 2e of zelfs 3e 

eigenaar krijgt. Ook dit jaar kunt u weer met PIN betalen. 

Speelgoed verkopen? U kunt een verkoopnummer 

aanvragen tot 1 november 12:00 uur op www. 

Speelotheekharlekino.nl. Hier staan ook de spelregels en 

verkooptips. Volg voor het laatste speelgoedbeursnieuws ons 

ook via Facebook.com/speelharlekino.  


