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Nu we de voorjaarsvakantie achter de rug hebben, wordt het echt tijd om uit te kijken naar de lente! Lammetjes, narcissen 
en hopelijk de nodige versoepelingen van de coronamaatregelen. Hoe dan ook, op de Community school doen we er 
alles aan om opvang en onderwijs zoals altijd zo stevig mogelijk neer te zetten. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag 
weer wat ons en de kinderen bezighoudt. 

Uitkijken naar het voorjaar!

Meer leren door meer bewegen

Hoe je het ook wilt noemen, de ‘onderwijstrap’, de 
‘leertrap’, of de ‘slimme trap’, op de Brandaris zijn ze 
er in ieder geval ontzettend enthousiast over! Op deze 
kleurige trap staan rekentafels en het metriek stelsel 
weergegeven. Uit onderzoek is al vaak gebleken dat 
bewegen gecombineerd met leren een positief effect 
heeft op de leerprestaties van kinderen. 

Ook Klavertje Vier doet volop aan bewegend leren. Op 
het schoolplein en in de gymzaal worden allerlei spellen 
gespeeld die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, 
letters of woorden. Zo worden we dus allemaal fitter én 
slimmer! Wat wil nog meer?

Op de babygroepen van Mirakels moeten vaak de 
ouders meer wennen dan de kinderen.  
 
Een start op de babygroep is natuurlijk heel spannend, 
vooral voor de ouders. Je baby uit handen geven, na 
die eerste maanden thuis, valt niet mee. Daarom zorgen 
de pedagogisch medewerkers op Mirakels voor een 
warm welkom, om te beginnen bij het (zonodig digitale) 
intake gesprek. Daar leren de ouders en pedagogisch 
medewerkers elkaar voor het eerst kennen en ontstaat 
er een vertrouwensband die de baby’s ten goede komt 
als ze komen wennen en daarna. Ouders vertellen 
van alles over hun baby, zodat de medewerkers goed 
geïnformeerd en voorbereid  zijn voor op eerste wendag. 
Meestal komen de kinderen eerst een halve dag wennen 
en daarna een hele dag. Mocht langer nodig zijn, dan

Wennen op de babygroep: óók voor ouders

wordt dat ook zeker gedaan. Het contact met de ouders 
is hierbij erg belangrijk voor ons. Soms lig je gelijk op 
één lijn en de andere keer groei je naar elkaar toe. 
Gelukkig willen ouders en pedagogisch medewerkers 
altijd hetzelfde; het beste voor het kind!

De baby’s kletsen gezellig bij. 

Tafels leren tijdens het traplopen gaat als een trein.  
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Het woord is aan... Meester Luc!

Volg de Community school nu ook op Facebook & Instagram!

De scholen zijn vanaf de kerstvakantie lang dicht geweest.  
In de vorige nieuwsbrief vertelde conciërge Wouter over 
hoe het er op de noodopvang van de Community school 
aan toe ging. Deze keer is het woord aan Meester Luc 
(groep 7c van Klavertje Vier). Hij vertelt over hoe hij de 
lessen na de heropening van de scholen weer oppakte:

“Na bijna twee maanden thuiszitten was het dan eindelijk 
weer zo ver: de scholen gingen weer open! Ik denk dat 
iedereen hier erg blij mee was, maar het is vooral belangrijk 
voor de kinderen. Zelf merk ik ook dat ik veel enthousiaster 
ben met uitleggen en verhalen vertellen nu we weer in de 
klas zijn. Want ja, een leerkracht wil nou eenmaal graag 
vertellen, uitleggen en de kinderen verder helpen. 

Ik probeer de overgang van online naar fysiek lesgeven 
zo soepel mogelijk te laten verhopen. Dit houdt in dat we 
leuke groepsactiviteiten blijven doen zoals het spelen 
van een Kahoot, filosoferen, korte spelletjes tussendoor 
spelen, een just dance dansen en ga zo maar door. 

“Zelf merk ik ook dat ik veel enthousiaster 
ben met uitleggen en verhalen vertellen nu 
we weer in de klas zijn.”

Na de heropening hadden we het geluk dat er sinds jaren 
weer een echte winterweek was. En dus was het tijd om 
met z’n allen het ijs op te gaan! Bijzonder, want ik heb dat 
als kind of leerkracht niet eerder meegemaakt. Lesgeven is 
niet alleen het overbrengen van informatie maar ook mooie 
herinneringen met elkaar maken. Ik vind het belangrijk om 
erbij stil te blijven staan dat je voor een kind het verschil 
kunt maken. 

Juist na zo’n lang thuiswerkperiode willen kinderen weer 
gezien worden. Iets leuks met de hele klas doen hoort hier 
ook bij. Maar na alle gekke weken is het nu ook goed om 
hard aan de slag te gaan. Na het herhalen en het blijven 
inoefenen van de nieuwe leerstof is het vooral tijd om weer 
betekenisvol onderwijs te kunnen geven aan de nieuwe, 
enthousiaste generatie.”
 

Meester Luc is blij weer voor de klas te staan.

Leon Dijcks neemt afscheid als directeur 
van De Brandaris

Per 1 maart neemt Leon Dijcks na zeven jaar 
afscheid als directeur van de Brandaris. Hij 
gaat aan de slag als interim-directeur, coach en 
projectmanager in Flevoland.  Hij laat de Brandaris 
met een heel goed gevoel achter en is heel trots 
op wat hij samen met team, ouders en kinderen 
heeft mogen bereiken op deze mooie, gezellige en 
stabiele school. Yvonne Sneekes zal hem op de 
Brandaris vervangen. Zij zal als ervaren interim-
directeur tot de zomer zijn taken overnemen. 

Leon Dijcks draagt met goed gevoel de sleutel van De Brandaris 
over aan Yvonne Sneekes.

VACATURE
Community school zoekt 

Algemeen directeur
Klik hier voor meer info

https://www.facebook.com/CommunityschoolIndeBreedte
https://www.instagram.com/communityschoolindebreedte/
https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures

