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Volg ons op: 

Bericht van Gertine Hazelaar
 Algemeen directeur

In de afgelopen twee maanden zijn er drie naschoolse
activiteiten gestart. Wat fijn dat dit weer kan: kinderen
van beide scholen en opvang door elkaar om zo met
elkaar samen te bewegen, dansen en op een
kunstzinnige manier met boeken te werken. Deze
uitbreiding van de schooldag zetten we graag op
verschillende gebieden voort. Ik ben daarvoor op zoek
naar aanbieders, mocht u iemand weten of zelf daarin
iets kunnen betekenen? Laat het mij weten.   
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Naschoolsaanbod - BSO
Theaterdans
Deze workshop wordt aanstaande
zondagmiddag met een voorstellen in de
Philharmonie in Haarlem afgesloten. De
deelnemers van theaterdans laten hun dans
zien in een voorstelling vanuit de Dance &
ballet-company.

Kleuterdans
18 kleuters zijn gestart met hun naschoolse
activiteit Kleuterdans. Op maandagmiddag
krijgen zij les van juf Noa van Meerdans. Er
zijn in totaal 6 lessen en bij de laatste les zijn
ouders/leerkrachten van harte welkom om te
komen kijken.

Chinese les
Groep 8 heeft dit schooljaar in twee rondes
Chinese les gekregen van een docente van
het Haarlemmermeer Lyceum. Vol
enthousiasme is er geleerd om te tellen,
veelvoorkomende woorden uit te spreken en
Chinese tekens te schrijven. 

 

Theaterdans door de 
Dance & Ballet Company

Met Kunst aan het lezen  
De afgelopen vier weken is er binnen
het thema een eigen boek gemaakt
met zelfverzonnen en gecreëerde
dieren. Inmiddels is er gestart met de
tweede helft van deze lessenserie. Nu
gaan de kinderen een eigen stop-
motion filmpje maken. Klik hier voor
een kort filmpje van de eerste lessen.

Hier is een mooie samenwerking tot
stand gekomen tussen Pier K en de
bibliotheek.

https://youtu.be/qSy-8JZaRDE


Open ochtend

Op 6 april was onze eerste,
gezamenlijke open ochtend.
20 gezinnen hebben de open
ochtend bezocht. 

Door enthousiaste leerlingen,
leerkrachten en pedagogische
medewerkers werden de
toekomstige ouders rondgeleid. 

We hopen ook de volgende keer
weer zoveel ouders te mogen
verwelkomen in onze Community
school! In schooljaar 2022-2023
worden de nieuwe data bekend
gemaakt via Social media, website
en nieuwsbrieven. 

Mirakels
Per 5 september word ik de nieuwe
leidinggevende van cluster Mirakels. Mijn
naam is Susanna van Geemen. Sinds 2006
ben ik werkzaam bij SKH. De afgelopen jaren
heb ik, met veel plezier, gewerkt als assistent-
leidinggevende bij in Nieuw Vennep. De
afgelopen tijd merkte ik dat ik toe ben aan
een nieuwe stap. Toen de vacature voorbij
kwam voor leidinggevende bij Mirakels
twijfelde ik dan ook geen moment.

Even kort iets over mijzelf. Samen met man
en onze drie kinderen woon ik in Zwanenburg.
Onze jongste dochter is nu 6 weken oud, op
dit moment ben ik dus nog met
zwangerschapsverlof. 
Maar na dit heerlijk verlof kijk ik er naar uit
om aan het werk te gaan als leidinggevende
van cluster Mirakels, en dan de collega’s,
ouders en kinderen te ontmoeten. 
Tot september 

Klavertje vier
Ook bij Klavertje vier krijgt per 1 augustus een
nieuwe directeur, Erik Vis. Hij stelt zich in de
volgende nieuwsbrief voor.

Nieuwe leidinggevenden

Susanna van Geemen, vanaf september
leidinggevende van Mirakels 



In de publiciteit
Enkele jaren geleden is de nieuwsgierigheid
naar onderzoekend en ontwerpend leren bij
de Community school gestart inclusief de
wens om aandacht te geven aan de
ontwikkeling van de 21st century skills en het
anders vormgeven van bijvoorbeeld de WO-
vakken. Het team ging op studiereis naar
London, om een bezoek te brengen aan
verschillende scholen. In Londen was duidelijk
te zien hoe onderzoekend en ontwerpend
leren een plek heeft in het onderwijs van de
toekomst. Niet alleen deze bezoeken, maar
ook de samenwerking met Sterk Techniek
Onderwijs en het inzetten van vakdocenten
en specialisten om het blijvende lerarentekort
op te lossen, waren drijfveren om verder op
onderzoek uit te gaan. Met dit in het
achterhoofd bracht het de Community school
bij de HOE-vraag en vervolgens bij STEAM. Bij
STEAM draait het om uitdagingen; dit kon
een passende oplossing voor de HOE-vraag
zijn. Na vele gesprekken met Heutink,
inspirerende sessies met verschillende
specialisten binnen de scholen, Stichting
Meer Primair en SKH is de keuze gemaakt dat
de ontwikkeling van een Creator Lab invulling
geeft aan de HOE-vraag.

Op de site van Heutink is een mooi artikel
gepubliceerd over ons Creator Lab. Via
onderstaande link kom je bij het artikel:

Onderweg naar de regio
Creator Lab op TV. In het RTL 4
programma “Onderweg naar de Regio”
gaan ze langs alle regio's die ons land
kent en praten ze over het
ondernemerschap! Ze zijn ook bij ons
lang geweest in onze mooie Creator Lab.

Heeft u de uitzending gemist op de TV?
Kijk hier dan het fragment terug. 

https://www.heutink.nl/actueel/referenties/community-school-in-de-breedte-hoofddorp
https://youtu.be/hiGTvs057FI


Communityraad
De Communityraad, met leerlingen uit de
groepen 6 en 7 van Brandaris en Klavertje vier
en deelnemers aan de BSO, heeft een mooi
idee ingebracht:
Het organiseren van een activiteit voor de
lagere groepen omdat zij de afgelopen twee
jaar veel uitjes hebben moeten missen. 

Dit wordt een spelletjes-activiteit voor de
peuters en kleuters te organiseren op
woensdag 6 juli.

De Communityraad organiseert deze activiteit
zelf en ontdekt in de komende weken wat hier
allemaal bij komt kijken:
- plannen
- communiceren / informeren
- materialen verzamelen
- inleven in de jonge kinderen
- etc.

 

Herinrichting pleinen
We hebben de grote wens om onze
omvangrijke buitenruimte op een andere
manier in te gaan richten. 
Een deel van de pleinen moet het accent
krijgen van beweegpleinen en uitdagen tot
bewegen, sport en spel.
Een ander deel van de pleinen willen we
vergroenen in inrichten met materialen en
mogelijkheden voor natuurlijk spel.

Deze herinrichting is een omvangrijk plan
waarbij we nu in de fase zitten om een partij
uit te kiezen die een ontwerp maakt.

Zodra we een ontwerp hebben, kunnen we
fondsen aanschrijven en kijken of we
voldoende financiën bij elkaar kunnen
krijgen om de plannen te realiseren.

Op donderdagavond 9 juni nodigen we de
ouders van Mirakels, Brandaris en Klavertje
vier uit om hierover met ons mee te denken.


