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Door de coronamaatregelen mogen ouders even niet de school 
in. Dat betekent dat u uw kind(eren) niet tot aan de klas kan 
brengen, maar tot aan het hek van het schoolplein. Voor ouders 
kan het best spannend zijn om hun kinderen los te laten en ze zelf 
naar de school te laten lopen. Gelukkig zien we dat de kinderen 
hier zelf heel goed mee omgaan! Dapper en zelfverzekerd lopen 
ze druk babbelend met vriendjes of aan de hand van een ouder 
broertje of zusje het schoolplein over richting hun eigen klas. Dat 
veel kinderen ons gebouw zo goed kennen - omdat ze hier naar 
de opvang en naar school gaan - helpt ze vol vertrouwen hun weg 
te vinden.

Vol zelfvertrouwen naar school

Sint Maarten is dit jaar op een bijzondere manier gevierd op 
de Community school. Omdat het geen goed idee was om 
langs de deuren te gaan om lekkernijen op te halen, zijn zowel 
de peuters van Mirakels als de leerlingen van De Brandaris en 
Klavertje Vier met hun lampionnen een ronde over het schoolplein 
gelopen. Na het zingen van de Sint Maartenliedjes, werden onze 
nachtegaaltjes beloond met een heerlijke mandarijn!

Sint Maartentocht op het schoolplein

Sinterklaas slaat de Community school niet over!

Ook Sinterklaas houdt dit jaar een aangepaste werkwijze aan. Hij 
heeft Mirakels laten weten dat alle kinderen hun schoen mogen 
zetten. Op 3 december maakt de Sint zijn opwachting bij Klavertje 
Vier. Een dag daarna, 4 december, brengt hij De Brandaris een 
bezoek. Het feest wordt beide dagen gevierd in de grote aula van 
de Community school. 

Om Sinterklaas straks in optimale vorm te kunnen ontvangen, worden de kinderen van 
De Brandaris en Klavertje Vier samen klaargestoomd door middel van heuse pietengym!
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Kunst- en cultuuronderwijs staat niet stil

Waar is Watte?
In het ‘Waar is Watte?’ project op de Brandaris zijn dit jaar 
zoekposters met het thema ‘onder water’ gemaakt met Joel 
van Held&Bloem. Kinderen maken in dit project attributen 
en worden daarna gefotografeerd in kostuums. Er worden 
zoektermen bedacht door de kinderen die verwerkt worden 
in de zoekposter, waar zij zelf op staan. Dit project is al 
jaren favoriet bij veel leerlingen, ook vanwege de blijvende 
herinnering die zij krijgen na afloop in de vorm van een grote 
zoekposter. 
 

Op de Community school staat kunst-  en cultuuronderwijs hoog in het vaandel, ook in deze coronaperiode. Bezoekjes 
stellen we even uit, maar we hopen dit jaar nog met de groepen op bezoek te kunnen gaan bij erfgoedlocaties in 
de Haarlemmermeer; het Cruquius gemaal, Historisch Museum Haarlemmermeer en bijvoorbeeld het Kunstfort in 
Vijfhuizen. Ook onze naschoolse cultuuractiviteiten kunnen op dit moment niet doorgaan, maar zodra de corona-
maatregelen het toelaten, gaan we zo snel mogelijk weer van start!

We leren onze leerlingen ervaren dat kunst maken en naar kunst kijken verrijkend kan zijn. In aanraking komen 
met cultuur en cultuurerfgoed maakt dat kinderen zich ontwikkelen op verschillende gebieden: ze leren over onze 
geschiedenis, nieuwe woorden, vergroten hun algemene kennis en worden creatief geprikkeld. 

Theater en muziek
De afgelopen tijd hebben er veel culturele 
activiteiten plaatsgevonden; allemaal corona-
proof. Op de scholen hebben alle groepen 
kunnen genieten van theatervoorstellingen 
met thema’s als vrijheid, heldenmoed, racisme 
en het hedendaagse nieuws. Maar er wordt 
ook door de leerlingen zelf theater gemaakt: 
de kinderen van Klavertje Vier werken 
op dit moment aan een kerstmusical. Bij 
Mirakels wordt er veel aandacht besteed aan 
Sinterklaasliedjes en Pietendansjes. 

Ook de muzieklessen gaan onverminderd 
door. Pier K geeft op zowel De Brandaris als 
Klavertje Vier in alle klassen muziekles. De 
Community school heeft een grote verzameling 
instrumenten waar de kinderen op kunnen 
spelen. Onlangs zijn enkele muziekkisten aan 
de verzameling toegevoegd waar de kinderen 
flink mee aan de slag kunnen. 

Animatie
Op De Brandaris is Kunstenares Moniek langsgeweest 
in groep 6. Moniek leert de leerlingen een animatiefilm te 
maken met eigen gemaakt werk. De resultaten zijn prachtig!

Animatie gemaakt op De Brandaris

De ‘Waar is Watte?’ zoekposter. 

Volg de Community school nu ook op Facebook & Instagram!

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

