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De coronamaatregelen duren nog even voort. Op de Community school doen we er alles aan om deze tijd voor iedereen 
zo fijn mogelijk te maken. Thuis, en op de noodopvang. Door samen filmpjes met sportieve beweegchallenges te maken 
bijvoorbeeld! (Bekijk de filmpjes via de link op pagina 2.) In deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over hoe we 
de Nationale Voorleesdagen vieren en hoe Mirakels het plezier van voorlezen vergroot door het interactief te maken. 
Daarnaast toont congiërge Wouter van De Brandaris ons een kijkje op de noodopvang. 

Samen houden we vol

Interactief voorlezen bij Mirakels

Voorlezen is leuk, interactief voorlezen is nog leuker! Bij 
Mirakels zijn we er dol op. Interactief voorlezen zegt het al; je 
wisselt het voorlezen af met vragen stellen aan de kinderen. 
De platen in een prentenboek worden goed bekeken. De 
opmerkingen van de kinderen worden besproken. Het gaat 
erom dat het kind verbanden leert zien, de inhoud van 
begrippen ontdekt, woordenschat vergroot  en oog krijgt 
voor de structuur van het verhaal en de platen. Dit alles 
gaat op een actieve, plezierige manier.
De pedagogisch medewerkers verzamelen bij elk boek 
attributen om het verhaal te ondersteunen. Bij een boek 
over de lente worden bijvoorbeeld dieren van de boerderij 
gezocht. 

Afgelopen woensdag opende Prinses 
Laurentien de Nationale Voorleesdagen. De 
hele week staat in het teken van voorlezen, 
een belangrijke manier om de woordenschat 
van kinderen te vergroten. Alle klassen 
van Klavertje Vier hebben een filmpje 
ontvangen waarin bibliotheekconsulent 
juf Ruth vertelde over het boek Coco kan 
het! De leerlingen werden erg nieuwsgierig 
naar de avonturen van Coco. Hoe had 
zijn moeder hem nu leren vliegen? De 
leerkrachten lazen daarna het verhaal voor 
aan hun eigen groep in Teams. 
Door ook Coco can do it! aan te bieden, 
worden voorlezen, kleuteronderwijs en 
internationalisering samengebracht. 
 

De Nationale Voorleesdagen: we vieren het toch!

Het boek dat centraal staat ligt op een tafel met 
de bijbehorende attributen, dat maakt het voor de 
kinderen en ouders inzichtelijk. Kortom; interactief 
voorlezen is voor iedereen een feest. Probeer het 
thuis ook eens!

Bij de Brandaris lezen de leerkrachten tijdens 
de lockdownweken iedere dag een half uurtje 
voor. De kinderen zitten met hun knuffel of 
huisdier voor de camera en gaan er lekker 
voor zitten om door de juffen voorgelezen te 
worden. 

Zowel bij Klavertje Vier als bij de Brandaris 
liggen boeken van de Bibliotheek 
Haarlemmermeer. Regelmatig komen Ruth 
(Klavertje Vier) en Marijt (CBS de Brandaris) 
langs om het aanbod van boeken te 
promoten met bijvoorbeeld een boekensushi 
of kamishibai. Zo kunnen wij als scholen veel 
meer doen voor de kinderen en hebben we 
altijd leuke en interessante boeken! juf Ruth
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Meekijken op de noodopvang
met congiërge Wouter

Het thuisonderwijs kan voor ouders stressvol 
zijn. Kinderen zijn onrustiger zonder de structuur 
van een normale schooldag en dan is er vaak 
ook nog een werkgever die resultaten wil zien.  
Hieronder een paar belangrijke tips:

• Houd het haalbaar.
• Wissel werken en bewegen af.
• Gebruik lesmateriaal van school en 
      daarbuiten.
• Praat met anderen over hoe het gaat.
• Organiseer op tijd hulp.

Via deze link vindt u meer tips en informatie.

Volg de Community school nu ook op Facebook & Instagram!

Nadat bekend werd dat de basisscholen zouden worden 
gesloten vanwege COVID-19 zijn de medewerkers van 
de Community school meteen aan de slag gegaan om 
lessen voor te bereiden voor de kinderen thuis maar ook 
om een goede daginvulling te geven voor de kinderen die 
opgevangen zullen worden in de noodopvang. Mirakels, 
Klavertje Vier en De Brandaris bundelen ook nu de krachten 
om voor, tijdens en na schooltijd een fijne, leerzame en 
vooral veilige noodopvang te organiseren. 

Congiërge Wouter van De Brandaris vertelt hoe een dag 
op de noodopvang eruit ziet:

“De dag begint als normaal, terwijl er niks normaal is aan de dag. 
De school is leeg en donker, wat simpel te verhelpen is door de 
schakelaar om te zetten. De situatie op de werkvloer is echter 
alles behalve simpel. Toch beginnen we de dag met goede moed. 
Collega’s druppelen binnen en zijn blij elkaar te zien. Het voelt als 
een voorecht om wél gewoon te kunnen werken op de plek waar 
je dat gewend bent. 

Dan komt het moment waar eigenlijk iedereen op wacht, de 
deuren gaan open en de eerste kinderen komen de school 
binnen. De lokalen zijn inmiddels in gereedheid gebracht om alle 
kinderen te faciliteren bij het onderwijs op afstand. Dan begint de 
pittige, maar leuke uitdaging om alle kinderen bij te staan tussen 
de instructiemomenten door. De sfeer is goed en er ontstaat 
steeds meer een ‘wij-gevoel’. Dit geeft zo’n ontzettende boost 
dat de medewerkers zich als ware circusartiesten door de dag 
heen manoeuvreren. Het is immers geen simpel kunstje met 
verschillende leeftijdsgroepen en instructiemomenten in maar een 
paar ruimtes. 

Spelen in de gymzaal en buitenspelen zorgen voor momenten 
waar wat stoom afgeblazen kan worden door de kinderen. Hierna 
kunnen ze weer vol goede moed door met de dag. Aan het eind 
van de schooldag wanneer de kinderen naar huis gaan, worden de 
voorbereidingen voor de volgende dag alweer getroffen. Wanneer 
alles klaar is overheerst er een gevoel van voldoening en trots. Dit 
is wel écht het bewijs dat tijdens een uit nood geboren situatie iets 
moois kan ontstaan.”

Tips voor thuisonderwijs

Tevreden congiërge Wouter (rechts) met meester Martijn 
(vakleerkracht bewegingsonderwijs). 

Beweegchallenges!

Sinds de eerste lockdown hebben Klavertje 
Vier en De Brandaris samen filmpjes 
met verschillende bewegingschallenges 
opgenomen voor de kinderen thuis. 
Bekijk ze hier!

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs
https://www.facebook.com/CommunityschoolIndeBreedte
https://www.instagram.com/communityschoolindebreedte/
https://www.youtube.com/channel/UChKxrTFAQcOIXSwDVatsedg

