Nieuwsbrief Community school
In de Breedte |Samen staan we sterk!
SEPTEMBER 2019

Samen staan we sterk
De Community school is voor kinderen van 0 tot 13 jaar dé plek om met elkaar te groeien. In de wijk
Floriande-Zuid in Hoofddorp ligt ons gebouw ‘In de Breedte’. Twee basisscholen: De Brandaris en
Klavertje vier en kindercentrum Mirakels bundelen hier de krachten. De overgang tussen school en
opvang is soepel, zonder onnodige hobbels. Peutergroep en kleuterklas werken nauw samen. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Denk hierbij aan muziek, sport en cultuur.
Hier wordt zowel tijdens als na schooltijd aandacht aan besteed, waardoor het aanbod wordt
versterkt. We hebben een internationaal accent: kinderen ontdekken de wereld en maken kennis
met een tweede taal.
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de bijzondere ontwikkelingen en
evenementen binnen de Community school. In deze editie geven we een overzicht van alle
activiteiten die het komende schooljaar gepland staan.

Music Lab
Musical Dancebattle

Dance Lab
Sport BSO

Chinese les
Mad Science
Engelse les
Op de volgende pagina vindt u een
overzicht van alle activiteiten die dit
schooljaar binnen de Community
school
worden
georganiseerd.
Voordat een activiteit van start gaat
ontvangt u meer informatie over de
prijs, duur en data van de activiteit.

Peuter/kleutergroep

Voor elk van de activiteiten geldt dat
u zich tijdig dient in te schrijven.
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Music Lab

Dance Lab: Reis om de Wereld

Startdatum: donderdag 19 september 2019
Inschrijven kan tot a.s. donderdag 12 september door een e-mail te sturen
naar: s.stoffer@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Startdatum: dinsdag 17 september 2019
Inschrijven kan tot a.s. donderdag 12 september door een e-mail te sturen
naar: s.stoffer@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Een naschools opvangprogramma waar kinderen de hele middag
volledig ondergedompeld worden in muziek. Op 10
donderdagmiddagenkrijgen de kinderen les van een docent van
Pier-K. Samen met de docent en onder begeleiding van
pedagogisch medewerkers werken zij toe naar het organiseren
van een spectaculaire einduitvoering.

Elk land heeft z’n eigen kenmerken, eigen gebruiken en vooral
eigen culturen. Bij elk land hoort vaak ook een eigen dans. Reis
om de Wereld vertelt het verhaal over verschillende dansstijlen
uit vele landen. Op 10 dinsdagmiddagen krijgen de kinderen een
dansles van een docent van Meer Dance en wordt er toegewerkt
naar een einduitvoering op dinsdag 26 november.

Musical Dance Battle

Sport BSO

De start- en inschrijfdatum volgt

De sport BSO heeft een doorlopend aanbod

De Musicaldance Battle is een naschoolse theaterproductie van
Kreavaria. Voor vele kinderen is theater een droom. Maar houd jij
van zingen, dansen en acteren en speel je graag de sterren van de
hemel dan zorgen wij dat jouw droom werkelijkheid wordt.
Tijdens de lessen werken de kinderen aan een scène (een mini
musical) uit een bekende musical. Naast zang, dans en acteren
wordt er in de lessen ook aandacht besteed aan spel- en
stemtechnieken, performance en samenspel.

Op de BSO hebben kinderen met elkaar een leuke tijd op een
vertrouwde plek. Je kind krijgt ook veel individuele aandacht.
Steeds een ander thema betekent steeds weer nieuwe
uitdagingen, activiteiten en pret. Door het brede aanbod maakt je
kind kennis met nieuwe activiteiten, leert nieuwe vaardigheden
en ontdekt nieuwe interesses en talenten.

Mad Science

Chinese Les

De start- en inschrijfdatum volgt

Startdatum: dinsdag 17 september 2019

We trappen af met een spectaculaire science show. Hierna
verzorgen de mad scientists voor de kinderen een naschoolse
cursus van zes lessen. Drie coole dingen die een kind ervaart
tijdens de cursus zijn: de eigenschappen van droogijs, het maken
van een kneedgum en de wetenschap achter een raketlancering.

Chinese les op de Brandaris was een groot succes afgelopen
schooljaar! Kinderen en ouders van de Brandaris waren erg
enthousiast. De lessen gaan ook komend schooljaar in drie lessen
series plaatsvinden en ook leerlingen van Klavertje Vier kunnen
inschrijven. De lessen zijn voor leerlingen uit de groepen 7 en 8.
Juf Edie van het Haarlemmermeer College zal de lessen verzorgen.
We zien uit naar drie mooie lessenseries!

Meer informatie?
Neem contact op met de leidinggevende van de organisatie waar uw kind bij staat ingeschreven:
De Brandaris: Leon Dijcks
(L.Dijcks@cbsdebrandaris.nl)
Mirakels: Susan Stoffer
(s.stoffer@kinderopvanghaarlemmermeer.nl)
Klavertje vier: Margot Andriessen
(M.Andriessen@Klavertje-Vier.nl)
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