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De Community school is volop in beweging: We maken ons deze dagen op voor de kick-off van ons gezamenlijke 
Community Learning Center. Techniek en wetenschap krijgen hierdoor een grotere rol in zowel ons opvang- als 
onderwijsprogramma. Op pagina twee van deze nieuwsbrief leest hier u meer over. En, (waar blijft de tijd?), de groepen 
acht werken alweer aan hun eindmusical. Waar het dit jaar over zal gaan? Lees snel verder voor een tipje van de sluier!

Volop in beweging!

Repetities Expeditie Beachclub begonnen

Het schooljaar nadert zijn einde. Vooral voor de 
groepen 8 is dit een spannende tijd. Ze nemen afscheid 
van hun vertrouwde omgeving en maken zich op 
voor een nieuw avontuur in het voorgezet onderwijs. 
Traditiegetrouw sluiten zij hun basisschoolperiode af 
met een eindmusical. De Brandaris en Klavertje Vier 
werken sinds de meivakantie ieder aan hun eigen versie 
van de musical Expeditie Beachclub. Het belooft een 
spannende, grappige en swingende show te worden. 
We kunnen natuurlijk nog niet al te veel verklappen, 
maar wel alvast een klein  tipje van de sluier oplichten 
over het verhaal: 

Na een lange tijd in lockdown waarin de horeca 
grotendeels gesloten is en we amper mogen reizen, 
is het maar eens tijd dat we een leuke strandtent 
openen. Er is al een geschikte locatie gevonden: een 
leegstaande vuurtoren. Alle strandgasten kijken uit naar 
deze nieuwe beachclub.

Maar er is iets aan de hand, want Evelien Netjes 
en Handige Harry zijn niet zo blij met deze nieuwe 

strandtent. Zij hebben gestolen schilderij verstopt in 
deze verlaten vuurtoren. Ze proberen het schilderij 
stiekem weg te halen, maar dan komt er een storm... 
Inspecteur Storm!

Hoe zal dit verhaal aflopen? Wordt het gestolen schilderij 
gevonden door inspecteur Storm? Dat verklappen we 
nog even niet!

Bent u ze al tegengekomen? Die prachtig beschilderde 
Happy Stones? In de meivakantie hebben de kinderen 
van de BSO stenen versierd en verspreid in de omgeving 
van de Community school met als doel om de vinder een 
blij gevoel te geven. Hiernaast ziet u ze op de foto. Zeg 
nu zelf, hier word je toch blij van?! 

BSO Mirakels verspreidt Happy Stones 
rondom Community school
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Volg de Community school nu ook op Facebook & Instagram!

De week van 9 tot en met 16 juni staat in de Community 
school in het teken van wetenschap en techniek en is 
de kick-off van ons nieuwe Community Learning Center.  

Sinds we met Klavertje Vier, de Brandaris en Mirakels 
enkele jaren geleden onze krachten bundelden als 
Community school, gaan wij ervoor om gezamenlijk 
onze kinderen een stevige basis te geven waar zij de 
rest van hun leven profijt van hebben. Bijvoorbeeld door 
middel van de warme overdracht van peuteropvang 
naar basisschool door de peuter-kleutergroepen en 
ons brede, gezamenlijke naschoolse activiteitenaanbod 
(pre en post corona, welteverstaan).

DE VOLGENDE STAP IN DE SAMENWERKING
Om de samenwerking verder uit te bouwen en te 
verdiepen, wordt in de gezamenlijke ruimtes van ons 
gebouw, denk aan de aula, sportzalen en de BSO-
ruimtes (‘de Jungles’), een heus Community Learning 
Center ontwikkeld. Te beginnen met een ontdeklab dat 
de komende weken wordt ingericht in een van de Jungle 
ruimtes. Hier krijgen straks alle kinderen wetenschap- 
en technieklessen. 

WAAROM JUIST NU DEZE ONTWIKKELING?
Kinderen groeien op in een kennisintensieve, 
technologische omgeving.  Om daarmee vertrouwd 
te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren 
begrijpen en leren om erin te functioneren. Onderwijs 
in digitale geletterdheid, wetenschap en technologie, 
biedt kinderen die mogelijkheid. 

Ons motto ‘Alleen gaan je misschien sneller, op de 
Community school kom je verder’, past bij het aanbieden 
van deze ruimte waar kinderen kunnen ontdekken en 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Vaardigheden zoals 
samenwerken, zelfregulatie en kritisch denken. Maar 
ook digitale vaardigheden, zoals computational thinking 
en ICT-basisvaardigheden komen veelvuldig aan bod in 
de wetenschap- en technieklessen.  

Groep 8 van Klavertje Vier deed afgelopen donderdag 
mee aan de online PET-dag. Dit ‘promotie evenement 
techiek’ brengt kinderen in contact met techniek in de 
breedste zin. Door allerlei activiteiten, voorlichting van 
verschillende technische bedrijven uit de omgeving en 
een quiz, kregen de leerlingen een goed beeld van wat 
techniek voor onze samenleving betekent en of zij hierin 
misschien een toekomst voor zichzelf zien. De quiz 
werd gewonnen door de zeer technisch aangelegde 
Klavertjeviergirlz uit groep 8d!

Samen de toekomst tegemoet met het 
Community Learning Center

Kennismaken met techniek door PET-dag

https://www.facebook.com/CommunityschoolIndeBreedte
https://www.instagram.com/communityschoolindebreedte/

