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Bericht van Gertine Hazelaar
 Algemeen directeur

Sinds de start van dit schooljaar ben ik werkzaam als
algemeen directeur van de Community School. In deze
rol pak ik projecten op die we met de drie organisaties
(Mirakels, Brandaris en Klavertje vier) gezamenlijk op
kunnen zetten. Ook participeer ik in de overlegorganen
van de wijk Floriande.   
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Wekelijks plaatsen wij berichten
op de facebook-pagina en
Instagram van de Community
School. Elke twee maanden
ontvangt u deze nieuwsbrief met
verzamelde berichten.

Ik hoop op een mooie
samenwerking.Volg ons op: 

Informatie/contact:
ghazelaar@meerprimair.nl

https://www.facebook.com/CommunityschoolIndeBreedte/
https://instagram.com/communityschoolindebreedte?utm_medium=copy_link


15 september 2021, is het Creator Lab
officieel geopend. Het Creator Lab is een
ruimte in de community school waar
kinderen onder andere uitgedaagd worden
tot:
- ontdekken
- ontwerpen
- onderzoeken

Het Creator Lab is onderdeel van het
Community Learning Center. Hier komen
ook nog een Vitality Lab en een Learning
Lab. In het Vitality Lab draait het om
vitaliteit, gezond gedrag, bewegen en
duurzaamheid. In het Learning Lab komen
materialen en voorzieningen
waarmee kinderen leren te leren.

In gebruik genomen: 
Creator Lab

Pleinveegactie 
Elke maandagochtend van 8:30 uur
tot 9:00 uur

Vanaf maandag 13 september zijn we
gestart met een wekelijkse pleinveeg-
actie. Van 8:30 tot uiterlijk 9:00 uur
vegen de leidinggevenden van de
Brandaris, Klavertje Vier, Mirakels en
de Community School het plein aan.
Dit doen we graag met ouders die
hier even tijd voor hebben. Na het
vegen is er een kop koffie of thee. Wie
doet er mee?



Werkwijze in het
Creator Lab
Denken, doen en delen

In het Creator Lab werken leerlingen
via de drie stappen Denken, Doen en
Delen. De ruimte is ook op deze
manier ingericht, een plek om te
denken / te ontwerpen, een plek om te
maken / te creëren en een plek om te
delen / te presenteren.

Via deze stappen worden veel
verschillende vaardigheden
aangesproken. De leerlingen worden
op deze manier uitgedaagd om de
wereld om hen heen te ontdekken. 

Tegelwippen
Een eerste stap richting een groener
schoolplein

Groep 4b van Klavertje vier en groep 4 van
de Brandaris hebben samen met de
organisatie 'De Groene Kapstok' een
eerste stap gezet om tot een groener
speelplein te komen. Wat is er gebeurd?
De leerlingen hebben tegels losgemaakt
en verwijderd en daar muntplantjes voor
in de plaats terug geplaatst. 

Het is onze wens om de pleinen van de
Community School her in te richten met
onder andere accenten op bewegen en
groen.



Jaarbijeenkomst
convenant
kinderopvang en Nova
College

Woensdag 6 oktober

De jaarbijeenkomst van het
convenant Kinderopvang en het Nova
College werd gehouden in de aula
van de Community school. Een van de
partners van dit convenant is
Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer waar Mirakels
onderdeel van is. Het thema was
wetenschap en techniek meer
zichtbaar en bruikbaar maken in de
kinderopvang. Er werden drie
interessante inspiratiesessies gegeven
rond dit thema. Natuurlijk werd er ook
een kijkje genomen in het Creator
Lab.
Het was een mooie en leerzame
jaarbijeenkomst.

Dag van de Europese
talen
Woensdag 22 september 

Klavertje vier heeft aandacht besteed
aan de dag van de Europese talen. In
alle klassen zijn er activiteiten
geweest waarbij de leerlingen
uitgedaagd werden om met de
Engelse taal bezig te zijn. Het was een
zeer geslaagde dag. 
 

https://www.facebook.com/StichtingKinderopvangHaarlemmermeer/?__cft__[0]=AZVyoWFRwW6hNCSLRZToP3TvtjeN-CVGn0VSxDySw2PlWS1Huf73-aa30CqkxJI_Ed_KugppHpG3QhiCR0Hkua36pk0Wm8LCDqrakP_9gmEx9exRqWltoPkN9nI0fkM0Evbwrn5coYNttAB1CzWZM_7t_V5D1qxbvYRloeFTHO8JZQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wetenschap?__eep__=6&__cft__[0]=AZVyoWFRwW6hNCSLRZToP3TvtjeN-CVGn0VSxDySw2PlWS1Huf73-aa30CqkxJI_Ed_KugppHpG3QhiCR0Hkua36pk0Wm8LCDqrakP_9gmEx9exRqWltoPkN9nI0fkM0Evbwrn5coYNttAB1CzWZM_7t_V5D1qxbvYRloeFTHO8JZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/techniek?__eep__=6&__cft__[0]=AZVyoWFRwW6hNCSLRZToP3TvtjeN-CVGn0VSxDySw2PlWS1Huf73-aa30CqkxJI_Ed_KugppHpG3QhiCR0Hkua36pk0Wm8LCDqrakP_9gmEx9exRqWltoPkN9nI0fkM0Evbwrn5coYNttAB1CzWZM_7t_V5D1qxbvYRloeFTHO8JZQ&__tn__=*NK-R


Kwaliteitsbezoek College
van Bestuur Meer primair

Op donderdag 28 oktober heeft het College
van Bestuur van Meer primair een dag
meegelopen op de Community School, zo zijn
er rondleidingen gegeven door leerlingen van
De Brandaris en van Klavertje vier. Deze
rondleidingen gingen ook naar de
opvanggroepen van Mirakels. 

Ook is er gesproken met de directeuren, de
zorgcoördinatoren en MT-leden. De dag werd
afgesloten met een teambijeenkomst. Aan dit
bezoek zat ook een ‘feestelijk’ tintje in de zin
dat dit het laatste schoolbezoek was van
Margreet Vendel. Margreet Vendel gaat
namelijk eind november met pensioen.

Kinderboekenweek 
6 oktober tot 17 oktober 2021 

De Kinderboekenweek is een jaarlijks
terugkerend evenement ter promotie
van het Nederlandse kinderboek. Dit
jaar stond de Kinderboekenweek in het
teken van ‘Worden wat je wil!” Verhalen
over beroepen kregen volop de
aandacht.  
Veel lezen is erg belangrijk voor de
(woordenschat)ontwikkeling van een
kind. In de Community school besteden
wij ook buiten de kinderboekenweek
veel aandacht aan leesbevordering.  
 


