Nieuwsbrief Internationalisering
Namens Community School In de Breedte (5 juni 2019)

Wereldburgerschap en Internationalisering is één van de speerpunten van de Community School. De drie
samenwerkingspartners geven hier elk hun eigen invulling aan. De Brandaris, Klavertje vier en Mirakels willen ouders
en kinderen verbinden met elkaar. Nederlandse en Engelse taalverwerving zijn belangrijke speerpunten en wij willen
vooral ook bijdragen aan wereldburgerschap. Iedereen is welkom!

Een kleinere wereld
“De wereld wordt alsmaar kleiner en grenzen vervagen”. Dat we dit zo veel horen, geeft
aan dat deze veranderingen van grote invloed zijn. Het is dan ook steeds belangrijker
onze kinderen op jonge leeftijd al voor te bereiden op een wereld waarin steeds meer
contact over grenzen heen plaatsvindt. Wij willen dat kinderen elkaar weten te vinden,
elkaar accepteren, en samen vooruit kijken.

Op naar een nieuw jaar
Zoals u weet zijn we dit jaar flink aan de
slag gegaan met internationalisering. Na
deze goede eerste start, staat het
komende jaar in het teken van verdere
versterking van onze Engelse lessen en
activiteiten. Hiervoor hebben we ook uw
hulp nodig!
Spring Fair
Komt u aanstaande vrijdag ook naar de
fair? Onze native speakers hebben het
initiatief genomen om Nederlandse en
Engelse boeken te verkopen! Onder het
genot van heerlijke hapjes en drankjes
stelt ook handbalvereniging de Pioniers
hun aanbod tentoon.
Connect to Succeed
Na het succesvolle eerste jaar willen we
volgend jaar verder met ons Engelstalige
voorleesprogramma voor de groepen 1-4.
Hiervoor zoeken we weer enthousiaste
native speakers! Bekijk de bijgevoegde
flyer en neem contact op met Masja Borst!

Wat gebeurt allemaal al?
Onze internationaliseringsactiviteiten op rij:











Volgende week gaat het team van Klavertje
vier, met dank aan een Erasmus+ subsidie,
op studiereis naar Engeland en Malta
Engelse docenten geven elke woensdag les
aan de groepen 4 tot en met 8
13 native speakers lezen wekelijks voor aan
de groepen 1 tot en met 4
Maandelijkse Community
schoolrondleidingen voor internationale
ouders
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)cursussen voor het team
Maandelijkse themabijeenkomsten voor
internationale ouders bij kinderopvang
Mirakels
De Babybieb: inloopochtenden voor
internationale ouders met de allerjongste
kinderen
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ARE YOU…
… native (or C2 certified) English?
… willing to help Dutch children at Klavertje
vier improve their English?
… looking for a great opportunity to
network and meet new people?
… looking for an occuption to integrate in
our Dutch environment?
THEN Connect 2 Succeed
IS LOOKING FOR YOU!
Connect 2 Succeed is a voluntary project in which you can help Dutch children and their
teachers to improve their English. Simply by reading a book in one of our groups 1 to 4! It’s a
fun and informal way to get to know new people and our Dutch school sytem. Are you
answering all questions above with YES! And, are you willing to help for 30 minutes per
week? Interested? Sign up before the summer break!

MORE INFORMATION?
Please contact Masja Borst, English coordinator Klavertje vier
m.borst-angevaare@klavertje-vier.

Internationalisering Klavertje vier en Community School In de Breedte |2019 | Nieuwsbrief 3
Dussenstraat 38 | 2134 DL Hoofddorp | 023 5619050 | info@klavertje-vier.nl

