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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. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Denk hierbij aan muziek, sport en cultuur.
Hier wordt zowel tijdens als na schooltijd aandacht aan besteed, waardoor het aanbod wordt
versterkt. We hebben een internationaal accent: kinderen ontdekken de wereld en maken kennis
met een tweede taal.
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de bijzondere ontwikkelingen en
evenementen binnen de Community school. Deze editie staat in het teken van (voor)lezen!

De Nationale
voorleesdagen!
De nationale
voorleesdagen
vonden plaats van 22 januari tot en met 1
februari 2020. Tijdens deze dagen hebben De
Brandaris, Klavertje vier en Mirakels het lezen
en voorlezen extra onder de aandacht
gebracht.
Tijdens de voorleesdagen stond het
prentenboek Moppereend van Joyce Dunbar
centraal. Het boek gaat over een eend die
mopperig is omdat haar vijver is opgedroogd
en ze denkt dat niemand met haar wil spelen.
Hond, Varken, Haan, Schildpad en Geit stellen
allemaal leuke activiteiten voor, maar Eend wil
niets. Onderweg achtervolgt haar
steeds een grotere en donker wordende
wolk. Oei…wat zou dat betekenen?

De Bibliotheek Haarlemmermeer
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen
gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen
voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip.
Waarom is voorlezen zo belangrijk?
 je kunt zo kennis maken met een moeilijker
boek;
 wanneer je voorleest, laat je zien dat lezen
erbij hoort en jij dit belangrijk vindt;
 heb je even aandacht voor elkaar;
kun je samen genieten van een mooi
verhaal!
In de Bibliotheek zijn veel boeken te vinden die je
thuis kunt voorlezen. Voorleestips kun je vinden op
www.nationalevoorleesdagen.nl.
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van 2
t/m 6 jaar luisteren naar een mooi verhaal bij de
bibliotheek in de buurt!
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Voorlezen bij Mirakels

Voorlezen bij de Brandaris

Op Mirakels heeft het team gedurende de
Nationale Voorleesdagen gezellige activiteiten
georganiseerd voor de kinderen.
Wethouder Marjolein Steffens heeft op 22 januari
een bezoek gebracht aan het Kinderdagverblijf en
heeft de peuters van de Kikkergroep en de
Mollengroep voorgelezen.

De Brandaris is heeft een bibliotheek op school en
heeft hierdoor veel leesbevorderingsactiviteiten op
school. Op de Brandaris lezen wij schoolbreed
iedere ochtend van 08.30 – 08.45 uur. Bij de
groepen 5 en 6 kunnen de boeken geruild worden
op de gang met behulp van bibliotheekouders. Ook
bij de groepen 3 en 4 is er een heuse bibliotheek op
de gang.

Op 28 januari is Eline Duindam van de bibliotheek
met een vertelkastje op bezoek geweest om de
kinderen van de peuteropvang en de peuters van
het kinderdagverblijf voor te lezen en met hen te
praten over de prenten van het boek
Moppereend. Zoals op de foto is te zien
gebruikt Eline gebaren. Deze gebaren
herkennen de kinderen goed omdat de
pedagogisch medewerkers, ter
ondersteuning van de gesproken taal,
gebaren gebruiken in de communicatie met de
kinderen.

Omdat voorlezen ook voor de allerjongste baby’s
belangrijk is hebben we ook voor de babygroepen
nieuwe boekjes aangeschaft.
Een leuk weetje!
Twee enthousiaste pedagogisch medewerkers
van Mirakels zijn in november gestart met de
opleiding Boekstart in de Kinderopvang. Dit
traject wordt georganiseerd door de
bibliotheek en duurt drie jaar.
Momenteel zijn voorlees coördinatoren Yvette
en Corina een beleidsplan op voorlezen voor
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer aan
het maken en de boekencollectie aan het
inventariseren.
In het traject zal ook aandacht zijn voor een
doorlopende lijn op (voor)lezen van
kinderopvang naar Brandaris en Klavertje Vier.

Wij doen mee aan het project De Rode Draad. De
klassen doen gedurende 8 weken een
leesbevorderingsproject in de klas.
Tijdens de kinderboekenweek geven
wij de kinderen de gelegenheid om op
woensdagmiddag hun eigen boeken
op een kleedje te verkopen. In de klas
wordt iedere dag voorgelezen door de
leerkrachten.

Voorlezen bij Klavertje vier
Dit jaar is er alleen in de groepen 1 t/m 4
aandacht besteed aan de Nationale
Voorleesdagen. De groepen 5 t/m 8 hebben
hier tijdens de Kinderboekenweek al aandacht
aan besteed. Tijdens de start is het boek
Moppereend voorgelezen in de
kleutergroepen. Kinderen uit groep 8 hebben
voorgelezen aan hun maatjes in de groepen
1/2, groep 3 en groep 4. Ook zijn ouders/opa’s
en oma’s langs geweest om voor te lezen. Op
de laatste dag hebben alle leerlingen hun
eigen ‘emotie wolk’ geverfd. Daarbij hebben
ze nagedacht over welke emotie zij voelden en
welke kleur hier bij past.
Naast het Nederlandse boek
“Moppereend” is er ook een
Engelse versie “Grumpy Duck”.
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