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Onze samenwerking binnen de Community school maakt 
ons iedere dag weer blij! Blij dat we een veilige, vertrouwde 
en tegelijkertijd uitdagende omgeving kunnen bieden voor 
basisonderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld door onze peuter-
kleutergroepen: Peuters bezoeken vanuit Mirakels een ochtend 
in de week een kleuterklas van één van onze basisscholen, De 
Brandaris en Klavertje Vier. Ook andersom verloopt de gang van 
school naar de buitenschoolse opvang zonder hobbels. Kinderen 
kunnen immers na schooltijd binnen hetzelfde gebouw blijven 
voor hun BSO. Allemaal voordelen van met z’n drieën onder één 
dak vertoeven!

Samen zorgen we ervoor dat we ook tijdens deze coronaperiode 
door kunnen gaan zoals u van ons gewend bent. Binnen de 
Community school bouwen we óp en mét elkaar!

Thuisbetrokkenheid

U speelt als ouder een belangrijke rol in het onderwijs van uw kind. 
Wij hechten dan ook grote waarde aan de betrokkenheid van 
ouders en uw hulp bij leer- en speelactiviteiten op school. Helaas 
is het vanwege de corona-maatregelen voor u even niet mogelijk 
om op school te komen helpen. Daar komt bij dat kinderen nu soms 
thuis moeten blijven omdat bijvoorbeeld een gezinslid corona heeft. 
Ouderbetrokkenheid verandert dan in thuisbetrokkenheid. 

Hoe kunt u uw kind dan zo goed mogelijk tot leren laten komen? Voor 
elk kind is dat natuurlijk anders. Bewezen positieve aanpakken zijn:
- Samen lezen met uw kind of het lezen thuis stimuleren.
- Hoge verwachtingen hebben van uw kind.
- Met uw kind in gesprek gaan over school.
- Uw kind ondersteunen bij het leren en vertrouwen hebben.

Het kan zijn dat uw zoon of dochter zich prima zelf redt en dat uw hulp 
niet echt nodig is. Dan is het van belang de autonomie van het kind 
te respecteren. Voor tips en extra handvatten voor thuisonderwijs 
kunt u natuurlijk altijd (telefonisch of per mail) bij ons terecht!
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Opvang en onderwijs onder één dak maakt het mogelijk voor 
onze peuters om vanuit Mirakels alvast een ochtend per week 
mee te doen in een kleuterklas. Ook afgelopen week hebben acht 
nieuwsgierige Mirakel-peuters de oversteek naar de kleuterklas 
gemaakt. In de klas van juf Barbara werd er druk geknutseld en 
gespeeld en was er zoals altijd veel aandacht voor lezen: juf leest 
voor en de kinderen kunnen in de leeshoek zelf een boek kiezen 
om lekker in te bladeren. 

Tijdens de ochtend in de kleuterklas doen de peuters mee op 
hun eigen tempo en maken alvast kennis met de structuur van 
de kleutergroep. Ze komen in aanraking met nieuwe afspraken 
en grotere groepen. Vaak zorgt dit voor een grote sprong in de 
ontwikkeling van de peuters. Kleuters leren op hun beurt de 
peuters wegwijs te maken in de klas. 
 
Deze peuter-kleutergroepen zijn voor alle kinderen veilig, 
vertrouwd en gezellig. Er blijft altijd een pedagogisch medewerker 
van Mirakels bij. En niets moet: wanneer het te spannend wordt, 
mag de peuter gewoon terug naar de opvang!

Sportbso

Wist u dat u uw kind gedurende het hele schooljaar op kunt geven 
voor de Sportbso? Alle basisschoolleerlingen van 4 tot 13 jaar 
kunnen via Mirakels terecht bij de Sportbso. Maandag, dinsdag en 
donderdag worden de kinderen opgehaald van school, lopend of 
met de SKH-bus en naar het SKWA gebracht. 

Hier krijgen de kinderen eerst fruit en crackers met gezond beleg 
zodat niemand zonder energie komt te zitten. Daarna is het tijd voor 
een wedstrijdje basketbal of tennis, klimmen en klauteren op de 
turntoestellen of, als het aantal kinderen het toestaat, een duik in het 
SKWA-zwembad! 

De SKH sportbso-begeleiders zijn gediplomeerde sportdocenten
en weten de leerlingen als geen ander te stimuleren en hun
vaardigheden te vergroten. De kinderen worden ingedeeld in twee
groepen zodat ieder kind op z’n eigen niveau kan sporten.

Twijfelt u of uw kind nog of dit iets voor hem/haar is? Een keertje 
proefdraaien mag altijd. Het allerbelangrijkste: Plezier staat voorop!
 

Peuter-kleutergroepen

Meer info

Zwemles tijdens de BSO? Ook 
dat kan! Alle kinderen die tijdens 
hun verblijf bij Mirakels zwemles 
volgen, worden door ons naar het 

zwembad gebracht!  
Meer info

https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/bso-4-12-jaar/onze-vestigingen/bso-sport-in-het-skwa.html
https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/bso-4-12-jaar/onze-vestigingen/bso-sport-in-het-skwa.html

