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Volg ons op: 

Bericht van Gertine Hazelaar
 Algemeen directeur

In deze nieuwsbrief leest u een selectie uit de berichten
die wij in de afgelopen twee maanden geplaatst
hebben op facebook en instagram. Ook komt het
Community-jaarplan naar voren en de start van
gezamenlijke overleggen inspraakorganen en
ouderverenigingen. Terugkijkend zie ik dat er veel is
gebeurd en ondernomen. In de komende periode
hopen we het aanbod van naschoolse activiteiten op te
pakken en onderzoeken we wat we met ons mooie 
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Communityraad
Donderdag 10 maart heeft de eerste
bijeenkomst van de Communityraad
plaatsgevonden. Uit elke groep 6 en 7 van
Klavertje vier en de Brandaris is er een
klasvertegenwoordiger die deelneemt aan
deze raad.
We hebben besproken wat het betekent om
lid te zijn van de Communityraad zoals:
- meedenken over oplossingen
- inventariseren / bedenken
- nieuwe ideeën
- inspraak
- signaalfunctie
Ook hebben we ideeën verzameld voor het
herinrichten van de schoolpleinen met meer
groen en meer mogelijkheid om te bewegen.
We kijken uit naar de volgende
bijeenkomsten!

 

Eerste gezamenlijk overleg 
inspraakorganen en
ouderverenigingen
In januari heeft het eerste Community-
medezeggenschapoverleg plaatsgevonden.
De oudercommissies van de opvang en beide
medezeggenschaprsraden waren
vertegenwoordigd. De bestuurders Eef
Niezing (Meer Primair) en Annemarie Dees
(SKH) sloten bij de start ook aan om daarmee
te markeren dat zij dit als een bijzonder
moment zien en om aan te geven dat op
meerdere plekken Meer Primair en SKH nauw
met elkaar samenwerken. Op de agenda
stond het concept Jaarplan voor de
Community school 2022.

Ook de ouderverenigingen van Brandaris en
Klavertje vier hebben een eerste gezamenlijk
overleg gehad. Hier stonden veranderingen in
wet- en regelgeving op de agenda. De start is
gelegd voor het gezamenlijk organiseren van
mooie activiteiten voor de kinderen!



JAARPLAN
COMMUNITYSCHOOL 2022
voor het huidige kalenderjaar is een jaarplan
samengesteld. Hierin stellen we ons doelen die we op
Community-niveau willen bereiken. De inhoud van het
plan is onder andere tot stand gekomen door in kleine
groepjes met deelnemers van Mirakels, Brandaris en
Klavertje vier gesprekken te voeren over de
overeenkomsten en verschillen.

Hieronder staat een deel van onze doelen, de doelen die
gericht zijn op de Communityschool in haar omgeving.

Mocht dit overzicht een reactie oproepen, tot vragen
leiden, laat het mij zeker weten via
ghazelaar@meerprimair.nl

 



"Samen spelen met andere kinderen op een
plek waar plezier en ontwikkeling centraal
staan. Dat is peuteropvang Mirakels in de
wijk Floriande in Hoofddorp. Je peuter leert
en ontwikkelt zich door te spelen."
Voor meer informatie neem een kijkje op:
https://www.kinderopvanghaarlemmermee
r.nl/peuteropvang

.

Peuteropvang Mirakels

Schoolbibliotheken 
Inmiddels zijn de schoolbibliotheken
van Brandaris en Klavertje vier een
hele stapel leesboeken rijker!
Dit zijn boeken die we hebben kunnen
kopen van de spaaractie van
boekhandel Stevens en Bruna
Nederland
We willen alle ouders hartelijk danken
voor het inleveren van de
kassabonnen. Hierdoor konden
beiden scholen een mooie nieuwe
aanvulling kopen voor de bibliotheek
op school. We wensen de leerlingen
veel leesplezier! 

https://www.instagram.com/_u/boekhandelstevens?fbclid=IwAR1JMBpWY1TXlz_a9bvkcmt0LF58QZaVT4rJ5Kn604eE7FI8PaLsN0f2MoE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fbruna_nederland%3Ffbclid%3DIwAR1JMBpWY1TXlz_a9bvkcmt0LF58QZaVT4rJ5Kn604eE7FI8PaLsN0f2MoE&h=AT33MMdqXuqdjO3w2dgkshcWKSMC97HhhCLz7OSRAwD1XKjsnxQAZf4mT2-VvvKUbDeqopag4Yws78-2ZHGu3L4Bn3aJYcj9vKpfRJfiCbM_Q3RPEq8sW9c3VZNR1n1iKwjz&__tn__=-UK-R&c[0]=AT24uabBGCdtEdv7HoFtccQ_yTapMiKNu1HRcqjxkR0MMd_ggSSP22j1IhJBO1RlMiQ5WObBsDKVcwvpYgzk_biUhOTYufDzycFnrbkGNqWmSAG5jesGO4GgJDYhHqYwofy8_YJdKr4-q6ePVCPEeaftSzQ1DCYi3PIILPQRnFd0Jnjr0w


Vitality Lab
In de week van 14 februari zijn we begonnen met de
inrichting van het Vitality Lab. Dit zal het 2de Lab
worden binnen de Community Learning Center dat
geopend gaat worden. In deze ruimte staat vitaliteit
in de brede zin van het woord centraal: gezond
gedrag, voeding, bewegen, bewustwording en leren
voor duurzame ontwikkeling, 
De muren zijn geschilderd, de eerste materialen voor
de keuken zijn gekocht. En... Mocht u thuis iets in de
keuken vervangen of over hebben? Wilt u dan aan
ons denken? Wij kunnen het vast gebruiken!

Carnavalsfeest en
klimplezier op BSO Mirakels
De kinderen van Mirakels hebben bij de
vakantieBSO feestelijke happy socks
gemaakt, polonaise gelopen en genoten van
een heerlijk feest buffet. Het was een groot
feest. En pedagogische medewerkers Darryl
en Lilian hebben een klimcursus gedaan en
mogen nu met de kinderen van de BSO
gebruik maken van de klimwand in het
Sportcomplex Koning Willen Alexander! Hoe
tof is dit!! 

Beide groepen 7 van De Brandaris hebben een
bezoek aan het Rijksmuseum gebracht. De
kinderen zijn met de Museumpleinbus
opgehaald en in het Rijks kregen zij een
rondleiding. Iedereen heeft de Nachtwacht van
Rembrandt bewonderd, wat een prachtig
schilderij! De museumles 'Proef de
geschiedenis' was ook erg leuk. Een geslaagde,
leerzame en culturele dag voor de kinderen!'

Bezoek Rijksmuseum 



Zingen voor Oekranië
'Woensdag 16 maart hebben de leerlingen van
de Community school ook mee gedaan met de
landelijke oproep 'Wij staan hier sterk'. Samen
zongen wij om 11.55 uur het lied van de actie
'Wij staan hier sterk' https://wijstaanhiersterk.nl
Kinderen uit Nederland zingen voor kinderen
uit Oekraïne.

Vele ouders hebben buiten de hekken naar dit
mooie en ontroerende moment geluisterd.
Een goede doelen actie voor Oekraïne wordt er
natuurlijk ook gehouden. De leerlingen van de
Brandaris hebben allemaal lege flessen
meegenomen en de leerlingen van Klavertje
vier houden binnenkort een actie. De
opbrengsten hiervan gaan naar Giro555.
Op deze mooie manier hopen wij als
Community een kleine bijdrage te leveren als
steun voor kinderen in Oekraïne.

W4Kangoeroe
Donderdag 17 maart hebben verschillende
leerlingen van Klavertje vier en de Brandaris
meegedaan aan W4 Kangoeroe wedstrijd. 
Dit is een reken- en wiskundewedstrijd voor
basis- en middelbare scholen. De wedstrijd
wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd.
Leerlingen van groep 3 t/m groep 8 hebben
zich gebogen over complexe sommen.

Binnenkort krijgen we te horen hoe ze het
gedaan hebben. We zijn trots op onze toppers
die meegedaan hebben aan deze online
wedstrijd.

 

https://wijstaanhiersterk.nl/?fbclid=IwAR2L_s6Xe4q_psFiaSiJ0ncaRy8OONIsbgFgFNRFNdsRlGGoyhwDyxi96S4
https://www.facebook.com/RKBS-Klavertje-4-171376840412377/?__cft__[0]=AZUkFa_j12WmL5DfNaSaEfK-3RnNeGMyaUEcb1a48n8CG3Gf8t8r81VmSCCGTvei_5QXfwybkvhcTSlHMQseKFh7uFsyAyj1eQSDmO2-u-joQ750g_krZbCzh3LPX0eDiNJTnIiovYCXhz7T1tsigFP19xQIIjZeyXZUFxYmGYQD-Q&__tn__=kK-R


Woensdag 6 april 2022 stelt de Community school zijn deuren open voor nieuwe
ouders. Tussen 9:00 uur en 11:30 verwelkomen wij u graag om een kijkje te nemen bij

de kinderopvang en/of basisscholen. Hopelijk tot dan!
 


