
Digitaal lesgeven bij de Brandaris 

De periode zonder kinderen en met halve groepen is 

naar omstandigheden goed verlopen op de Brandaris. 

Het positieve is dat we als school stappen hebben 

gezet, die anders veel meer tijd zouden hebben 

gekost. Op digitaal gebied hebben zowel leerkrachten 

als leerlingen enorme sprongen gemaakt. Het werken 

met Teams is een begrip geworden. Aan de andere 

kant zijn we nu weer blij dat we met volledige groepen 

werken. Het persoonlijke contact tussen leerkrachten 

onderling en leerlingen was wel een gemis. We gaan 

de komende weken goed afronden en daarna van de 

zomervakantie genieten.  

 

Daarna gaan we vol enthousiasme het nieuwe 

schooljaar in! 

 

 

 

 

 

De noodopvang bij Klavertje Vier 

Een opvanggroep, hoe ga je dat organiseren? 

Onderwijs op afstand en toch kinderen in de school? 

Het was wel even wennen voor ouders, leerkrachten 

en leerlingen in de opvanggroep. Elke dag zijn er 

leerlingen opgevangen binnen de school. We konden 

hen verdelen in jongere en oudere leerlingen en 

hebben uiteindelijk zelfs drie groepjes gemaakt. 

Het lesprogramma van het thuisonderwijs werd op 

school gevolgd, maar er was ook tijd om buiten te 

spelen op het plein of in de gang. Een heuse 

organisatie voor de leerkrachten die de begeleiding 

deden en ook het thuisonderwijs moesten 

begeleiden. Het was mooi om te zien dat leerlingen 

uit verschillende klassen lekker bij elkaar aan het 

leren waren en elkaar een beetje konden helpen. 

In de meivakantie namen de opvangorganisaties, 

waaronder Mirakels, het stokje van ons over. 

Wij zijn dankbaar dat we de ouders uit de vitale 

beroepen zo konden ondersteunen in de periode van 

het onderwijs op afstand. Ondanks de aanleiding van 

de opvanggroep, was het een gezellige tijd en als het 

nodig is, starten we de opvanggroep gewoon weer 

op! 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief Community school  

In de Breedte |Samen staan we sterk!  

           

 

Samen staan we sterk, in tijden van corona..  

De Brandaris, Klavertje Vier en Mirakels hebben hun handen ineen  

kindere 
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Juli 2020 

Samen staan we sterk! In tijden van Corona..  

De Brandaris, Klavertje Vier en Mirakels hebben hun handen ineen geslagen om alle  

kinderen in tijden van Corona te voorzien van goed onderwijs en opvang. Het heeft  

aardig wat voeten in de aarde gehad, maar we mogen trots zijn op wat we met elkaar,  

het team, met onze ouders en kinderen hebben bereikt! 

Wij bedanken alle ouders, kinderen en het personeel voor de tomeloze inzet, de fijne 

samenwerking en wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

Margot Andriessen- Leon Dijcks - Susan Stoffer 



De noodopvang bij Mirakels 

Toen, tijdens de persconferentie, de premier liet 

weten dat we een noodopvang moesten opzetten, 

mochten we van de overheid de eerste twee dagen 

als team bij elkaar komen om de noodopvang te 

regelen. Dat werden twee zeer gezellige dagen 

waarin de pedagogisch medewerkers met sop en 

dweil aan het poetsen zijn gegaan. Het werden ook 

dagen waarin we afscheid namen van ouders, 

kinderen en van elkaar. 

 

Na deze periode volgde een periode waarin 

dagelijks een team van vier Mirakels medewerkers 

de noodopvang verzorgde. Bij elke (veranderende) 

maatregel werd de best passende werkwijze 

gezocht en er werd gekeken naar hoe de 

samenwerking opgezocht kon worden met het 

onderwijs. Er is geïnventariseerd wat de kinderen 

overdag deden op school en hoe de BSO daar op 

aan kon sluiten.  

De lockdown periode voelde wat onwennig, maar 

het was ook heel speciaal om dit met het hele 

team te doen. Er heerste een sterk gevoel van 

saamhorigheid tussen de teams van peuteropvang, 

kinderdagverblijf en BSO. Ook al zagen we elkaar 

en de kinderen minder, er was toch verbinding. Zo 

zochten we  de verbinding op door alle kinderen 

een kaartje te sturen. 

We willen alle ouders enorm bedanken. Daarnaast 

ook de ouders die zelf met oplossingen zijn 

gekomen voor de opvang van hun kind. Veel 

ouders waren tevreden met de noodopvang. 

Ondanks de bijzondere omstandigheden voelde 

het toch veilig en vertrouwd voor kinderen en 

ouders. 

 

 

 

 

Naschoolse activiteiten 

Helaas is nog niet bekend wanneer de naschoolse 

activiteiten weer van start zullen gaan. De huidige 

richtlijnen geven nog geen groen licht.  

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt gekeken 

naar de maatregelen die op dat moment van kracht 

zijn. U wordt door ons hierover tijdig geïnformeerd.  

De samenwerkingspartners, waaronder de 

Bibliotheek, Meerdance, Pier K, Madscience en de 

vakdocenten van de Chinese les en de musicalklas 

willen in ieder geval weer graag aan de slag. Dus we 

hopen dat dit begin volgend schooljaar ook weer kan.  
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Tip: 

Op de website van de Bibliotheek Haarlemmermeer 

kun je onder meer E-books vinden en worden er 

regelmatig leuke digitale activiteiten georganiseerd, 

zoals een Online Boekenclub en Video’s van de 

Verhalenjuf. 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/ 

 

Bedankt voor de afgelopen 

maanden. We wensen jullie 

allemaal een fijne vakantie. 

 Tot volgend schooljaar! 

 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/

