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Samen staan we sterk
De Community School is voor kinderen van 0 tot 13
jaar dé plek om met elkaar te groeien. In de wijk
Floriande-Zuid in Hoofddorp ligt ons gebouw ‘In de
Breedte’. Twee basisscholen : De Brandaris en Klavertje
vier en kindercentrum Mirakels bundelen hier de
krachten. De overgang tussen school en opvang is
soepel, zonder onnodige hobbels. Peutergroep en
kleuterklas werken nauw samen. We hebben een
internationaal accent: kinderen ontdekken de wereld
en maken kennis met een tweede taal.
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de
hoogte van de bijzondere ontwikkelingen en
evenementen binnen de Community School. Deze
eerste editie staat in het teken van de Dag van de
Duurzaamheid.

1200 kinderen van Hoofddorp-Floriande
starten op de Dag van de Duurzaamheid met
afval scheiden!
Ook wij doen mee! U thuis ook?
Op 10 oktober 2019 is het de Dag van de
Duurzaamheid in het onderwijs en de
kinderopvang. De Community school in de
Breedte bundelt haar krachten samen om
duurzaamheid onder de aandacht te brengen.
We trappen op 10 oktober 2019 samen met
Meerlanden om 08:45 af door gezamenlijk
afval te scheiden! Komt u ook kijken?

Wat houdt duurzaamheid eigenlijk in?
Wilt u meer informatie over de
Dag van de Duurzaamheid? Kijk op
www.dagvandeduurzaamheid.nl

‘Duurzaam’ betekent dat iets lang mee gaat. In
dit geval gaat het om de wereld en het milieu.
‘Duurzaamheid’ betekent dat toekomstige
generaties op dezelfde manier kunnen leven
als wij nu.
We vinden het belangrijk om kinderen bewust
te maken van het effect van duurzaamheid en
op welke manier zij kunnen bijdragen aan het
voortbestaan van de wereld en het milieu.
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Activiteiten
NMCX
Op 5 oktober 2019 hebben de kinderen van de Brandaris een bezoek gebracht aan
een boer die de kinderen laat zien hoe schapen worden geschoren en wat er met het
wol gedaan wordt. Ook zullen de kinderen van de onderbouw uitstapjes naar de
kinderboerderij maken en nemen ze een kijkje in de grote tuin van de Heimanshof
met meer dan 800 soorten planten en bomen.
De kinderen van de bovenbouw van de Brandaris en Klavertje vier zullen een bezoek
gaan brengen aan het waterzuiveringsbedrijf.
De leerlingen uit de groepen 8 van Klavertje vier worden uitgedaagd om na te
denken en te dromen over een duurzame toekomst. Hoe ziet de toekomst van de
Haarlemmermeer eruit op het gebied van water, land of lucht? Deze vraag staat
centraal in dit project: ‘De toekomstscenario’s uit tentoonstelling ‘’Haarlemmermeer.
van water, land en lucht’’ zijn inspiratiebron voor de ontwerpen.

Watertappunten
Water drinken is gezond, goedkoop én lekker. De Community school
heeft subsidie aangevraagd om watertappunten op de schoolpleinen
te plaatsen. Dus hopelijk kunnen alle kinderen straks water tappen op
de schoolpleinen!

Moestuin: onze oogst!
Na een rondleiding in de moestuin van de Educatietuin Floriande waarbij de
leerlingen van groep 5 de verschillende verbouwde groenten en kruiden konden
ruiken en proeven, hebben de leerlingen na het wieden van het onkruid
allemaal iets van deze groenten meegekregen om thuis heerlijk op te eten.

Duurzaamheid en recycling
Het programma is een samenwerking tussen community school In de Breedte,
de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te
leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Dit
programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden:
logistiek en educatie. Het afval uit alle groepen van school en
kinderopvang wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde
afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij In de
Breedte wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof
wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle
groepen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.
De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof
en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij
voeden op hun beurt hun omgeving weer op.
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