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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. We 

hebben een internationaal accent: kinderen ontdekken de wereld en maken kennis met een tweede 

taal. Alleen ga je misschien sneller op de Community School kom je verder. 

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de bijzondere ontwikkelingen en 

evenementen binnen de Community school.  In deze tweede editie leest u onder andere over 

peuter/kleutergroep, Chinese les en moestuintjes.   

 

Een zachte landing   

Dat de peuters op dinsdag- en 

donderdagochtenden op bezoek gaan bij de 

kleuters bevalt goed – zowel voor de kinderen 

als de leerkrachten en de pedagogisch 

medewerkers!  

Ontdekkend leren  

Nadat een vertrouwensband is opgebouwd 

tussen de leerkracht en peuters, doen de 

peuters snel veel nieuwe ervaringen op. “Je 

ziet de peuters leren en groeien!”, zegt 

pedagogisch medewerker Sietske Houdijk. De 

jonge kinderen komen in aanraking met 

nieuwe afspraken, regeltjes en grotere 

groepen. In het begin is dit natuurlijk even 

wennen, maar ze leren zich snel aan te passen 

aan deze nieuwe omgeving. Zo zijn ze een 

halfjaar later helemaal klaar om de overstap 

naar school écht te maken!  

3,5 jaar en al naar school!  
 Elke dinsdag- en donderdagochtend 

staan de oudere peuters van 

Kinderdagverblijf Mirakels (3,5 – 4 jaar) 

te popelen om naar school te gaan. Voor 

sommigen is het in het begin nog even 

spannend, maar onder begeleiding van 

een pedagogisch medewerkers gaan ze 

allemaal trots naar school toe. Voor het 

eerst met hun eigen rugzakje op!  
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Kruisbestuiving  

Het zijn niet alleen de peuters en kleuters die 

van elkaar leren; hetzelfde geldt voor de 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 

Cindy Schrama, pedagogisch medewerker, 

geeft aan dat de peuter/kleuter groep ook 

haar eigen werk verrijkt doordat ze leert van 

de leerkracht. Dit leren gebeurt op een 

prettige manier. Bij binnenkomst in groep 1 en 

2 staan meteen al een paar 

lege stoeltjes klaar en 

de jonge gasten 

voelen zich erg 

welkom! Andersom 

weten alle kleuters 

inmiddels wie Cindy is 

en dat zij eens in de week 

langskomt.   

 

Gelukkig Chinees nieuwjaar!  

Met de start van een nieuw jaar op de Chinese 

kalender, kijken we terug op een mooie eerste 

serie Chinese taal- en cultuur lessen binnen De 

Brandaris. Zijn de groep acht’ers die deze 

lessen buiten schooltijd hebben gevolgd al in 

staat 猪年 (Zhū nián, jaar van het varken) te 

lezen?  

Een Chinese docent  

De Oosterse ontdekkingsreizigers die de 

Chinese lessen volgen worden begeleid door 

een Chinese docent van het Haarlemmer-

meerlyceum. De eerste series lessen is erg 

goed bevallen, en binnenkort gaan de 

kinderen van groep 7 ook aan de slag. Samen 

met de rector van het lyceum en de docent 

Chinees kijken wij na deze geslaagde eerste 

reeks, of de Chinese les volgend schooljaar 

ook op Klavertje vier aangeboden kan worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moestuintjes  

De Community school heeft, in samenwerking 
met NMCX buiten het gebouw ook nog haar 
eigen moestuin. Ieder jaar maken de kinderen 
en vrijwilligers de moestuin weer winterklaar 
en straks in maart gaat het buitenseizoen 
weer beginnen met een bijpassend 
lesprogramma. Kinderen leren hoe te zaaien, 
planten en oogsten. We werken met bokashi 
emmers, plukken en eten verse aardbeien. 
Daarnaast is voorlezen in het groen en tussen 
de vlinders natuurlijk ook hartstikke leerzaam 
en gezellig.  
 
Vrijwilligers  
Ook geen idee wat een bokashi emmer is? Of 
gewoon zin om  te helpen de tuinen klaar te 
maken voor de kinderen? Wij zijn altijd op 
zoek naar vrijwilligers die niet bang zijn om 
vieze handen te krijgen! Interesse? Mail naar 
Susan Stoffer van Kindcentrum Mirakels  
(s.stoffer@kinderopvanghaarlemmermeer.nl).  
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Wist u dat… 
De nieuwe wethouder Onderwijs van de gemeente 

Haarlemmermeer, Marjolein Steffens-van de 

Water, bij de Community school nieuwjaarsreceptie 

was? We hebben een quiz gehouden over het reilen 

en zeilen binnen ons gebouw. Bent u er volgend 

jaar ook bij? Of bij de andere evenementen die wij 

organiseren? Houd de nieuwsbrief in de gaten! 

Deze is binnenkort overigens ook te vinden op onze 

Community school website!  
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