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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 eerste editie leest u over de 

verduurzaming van ons gebouw en de 

groeiende aandacht voor wereldburgerschap.   

 

 

 

 

 

 

Op naar een gebouw dat energie geeft  

Wat voor omgeving is goed voor het milieu én 

fijn voor de kinderen en leerkrachten? Hoe 

gaan we slim om met ons energieverbruik? 

Hoe stimuleert een groene omgeving het 

leren? Samen met ondernemers zochten 

kinderen van de Community School naar 

antwoorden op deze vragen. Deze oplossingen 

helpen om een zo duurzaam en gezond 

mogelijke leeromgeving voor de leerlingen en 

leraren te realiseren.  

Groene creativiteit  
Tijdens de innovatiemarkt op 10 oktober, de 

dag van de Duurzaamheid, hebben de 

kinderen en ondernemers hun slimme 

oplossingen voor een duurzaam en gezond 

gebouw gepresenteerd. Deze oplossingen 

worden niet alleen in de praktijk toegepast, de 

kinderen leren ook meteen van alles over de 

verschillende aspecten van duurzaamheid.  

Meten is weten  
Zo zijn de leerlingen van De Brandaris en 

Klavertje vier met de uHoo luchtkwaliteit-

meter aan de slag gegaan om beeld te krijgen 

van het binnenklimaat in de school. Je moet 

eerst zicht hebben op de huidige kwaliteit van 

de leeromgeving om deze te kunnen 

verbeteren. Met behulp van een 

modern meetapparaat houden de 

kinderen dagelijks in de gaten hoe 

de luchtkwaliteit in de klas 

verandert. Dit stopt bovendien 

niet tijdens de buitenschoolse 

opvang. In alle lokalen van 

Mirakels staan ook CO2 

meters.  

Een tuintje aan de muur  
Onderzoeken hoe de huidige 

luchtkwaliteit is, heeft weinig zin 

zonder deze ook daadwerkelijk te 

verbeteren. We willen natuurlijk dat de 

leeromgeving ook gezonder  wordt en 

inspireert. Zo hangt nu binnen Klavertje vier 

De Groene Meter²: een plantenwand die én 

sfeer brengt  én de lucht verfrist.  
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Verduurzamen is niet alleen beter voor het 

klimaat en milieu, ‘groene’ initiatieven zijn ook 

leerzaam, geven energie, en dragen bij aan de 

gezondheid!  

Dag van de Europese Talen: Britse cultuur 

proeven  

Op woensdag 26 september deed de 

Community School mee aan de Europese dag 

van de Talen. De kinderen van Klavertje vier 

zijn ondergedompeld in de Engelse taal en 

hebben mogen proeven van de Britse cultuur. 

Queen Elizabeth zou trots zijn! 

An English morning program  
Op deze woensdagochtend 

bakten de kinderen echte 

Britse pancakes, volgden zij 

in de gymzaal een Engelse 

dansles, en was de aula 

omgetoverd tot een 

taaldorp voor de 

groepen 7 en 8. 

Daarnaast hebben alle 

kinderen een rondje 

door Floriande kunnen 

maken in de rode 

dubbeldekker!   

Wereldburgerschap op 

de Community School  

Op de Community School vinden 

wij wereldburgerschap en 

internationalisering belangrijk.  Het 

helpt kinderen om al vroeg te starten met het 

leren van een tweede taal. De Brandaris gaat 

zelfs een aantal Chinese lessen geven en op 

Mirakels komt elke dinsdagmiddag juf Janice 

kinderen van 3 tot 8 Engelse les geven. Door 

het leren van een tweede taal goed te doen, 

heeft dit voordelen voor de ontwikkeling van 

het kind. Bovendien komen kinderen al op 

jonge leeftijd in aanraking met andere 

culturen. In onze wereld die alsmaar kleiner 

wordt, is deze verbinding over grenzen 

onmisbaar!  

 

 

Nog in het verschiet…  

Uiteraard blijven we niet stil zitten. We kijken 

uit naar de evenementen die nog komen. 

Einduitvoering BSO Music Lab  

Zo bent u van harte welkom om naar het 

slotspektakel te komen luisteren van het 

Music Lab. Dit optreden wordt verzorgd door 

20 kinderen van de Community School. Samen 

met een muziekleerkracht van Pier-K zijn zij 

gedurende tien weken aan het ontdekken hoe 

leuk muziek kan zijn. Tegelijkertijd bereiden zij 

zich voor op een spetterende slotuitvoering in 

de in het Huis van de Buurt en onze eigen 

aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel In de Breedte 

Op 17 januari heten we u graag welkom op de 

Community School om samen het nieuwe jaar 

in te luiden. Deze middag zullen we toosten 

op de ontwikkeling die we met elkaar tot 

stand hebben gebracht. We hebben samen – 

met de kinderen, ouders, leerkrachten, en 

buurtbewoners - al veel moois gedaan. En een 

nieuw jaar brengt weer nieuwe 

mogelijkheden! 

 

Agenda 

Slotuitvoering BSO Music Lab  
26 november  2018 

17.00 – 17.20  

Aula Community School  

 

Nieuwjaarsborrel In de Breedte  
17 januari 2019 

16:00 – 17:00 

Aula Community School  
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