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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:SCHOOLREISJE GROEPEN 1 T/M 4

door  Juf  Inge groepsleerkracht  1/2b

Vrijdag 20 mei gingen we met de groepen 1 t/m 4 naar
speelpark Oud-Valkenveen. 
In de bus begon de lol al en hebben we liedjes gezongen. Bij
aankomst hebben we de tassen en jassen op een vaste plek
gelegd en konden we het park op. 

We hebben in het treintje gezeten, gegild in de achtbaan en
lekker gespeeld in de klimtoren. 
Tussendoor kregen we een patatje met wat te drinken.
Daarna was er nog tijd om te spelen in het park; glijden van
de lange glijbaan, klimmen op het luchtkussen of omhoog in
het ooienvaarsnest. 

Aan het einde van de dag hebben we een waterijsje gegeten
in het restaurant omdat de eerste druppels vielen. Toen het
echt hard begon te plenzen, zijn we snel naar de bussen
gegaan. 

Bij terugkomst hebben we de ouders nog voor de gek
gehouden en zijn we allemaal gaan verstoppen onder de
banken. We hebben een geweldige dag gehad met gelukkig
heel veel zon! 



SCHOOLREISJE GROEPEN 5 T/M 8

door  Juf  Brenda,  organisatie  schoolreis

Vrijdag 10 juni, het was even spannend wat voor weer het
zou worden. Het moment dat we aankwamen begon het iets
te miezeren, maar daarna een zonovergoten dag. De
groepen 5 en 6 waren opgedeeld in groepjes en liepen met
een begeleider, de groepen 7 en 8 mochten los. 

We kwamen rond 09:45 uur aan, maar hadden het voorrecht
dat we het park al in mochten. We waren de eerste!!
Rennen naar die Splash en de Falcon die 2 loopings maakt
en 180 graden naar beneden valt. 
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Om 12:00 uur kwamen we bij elkaar op een afgesproken
plek waar we even bijkwamen en lekker wat te eten kregen,
warme frietjes en kipnuggets. Nu konden we de middag er
weer tegenaan. De dag sloten we om 15:45 uur af met een
verkoelend ijsje. De busreis terug was een stuk rustiger dan
de heenweg, ze hadden alles gegeven. Dit schoolreisje was
top! 
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OUDERBIJEENKOMST SCHOOLPLEINEN

Donderdagavond 9 juni is een groep van 8 ouders actief en betrokken met ons mee gaan denken over het project rond de
pleinen. Heel concreet hebben enkele ouders aangegeven om mee te helpen met het maken van de zand-waterkeukens
die op de binnenpleinen gebruikt kunnen gaan worden. 
 
Naast een centraal gesprek hebben ouders input gegeven voor de verschillende pleinen:

Voorplein Binnenpleinen Achterpleinen

Gewipte tegels gebruiken voor
muurtje met beplanting, tussen de
tegels

Groot krijtbord

Groen looppad

Rotsen, struiken en hegjes voor
verstoppertje

Minimaal 1 boon voor natuurlijke
schaduw

Fonteintje
 

Speeltoestellen met
energieopwekking

Moestuin – insectenhotel –
fruitbomen – bloementuin

Tunneltje van bv wilgentakken

Boomstronken van
verschillende hoogtes

Touwen tussen bomen om
overheen te lopen / klimpad
tussen bomen

Boomstam + ijzer voor muziek

Waterpomp met loop/bakken

Groen dak op de schuur

Speeltoestellen met energie-opwekking

Gekleurde vlakken/lijnen voor twister en
allerlei andere spellen

Tetherball / Green Maze / schommels /
stormbaan / knikkertegels

Stuk met bomen/struiken voor klimmen en
huttenbouwen

Gras-looppad

Amfitheater, buitenlokaal

Als er een fietsenstalling komt met een
dak-- maak er een groen dak van

 

Ook de volgende ideeën z i jn gegeven:  :
-  Planten die mensen uit  hun tuin halen,  doneren aan de school  (hierbi j  goed weten welke planten voor een
opvang-schoolomgeving vei l ig  z i jn)  
-  Als  k lascadeau van ouders vragen of men een boom wilt  doneren

Kortom: Veel  ideeën die meegenomen kunnen worden in het maken van een ontwerp.  Hiervoor heeft  de
werkgroep contact gehad met dr ie externe part i jen die hier  kennis en ervar ing in hebben.  We gaan een part i j
k iezen die ons hier in gaat ondersteunen en een voorlopig ontwerp gaat maken.  Na de zomervakantie wordt dit
vervolgd.  
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COMMUNITY LEARNING CENTER - CLC

Het Community Learning Center (CLC) uit drie verschillende ruimtes (Lab
genoemd). Bij de start van dit schooljaar is op het voorplein het Creator
Lab geopend. Verschillende schoolklassen en de BSO maken inmiddels
gebruik van het Creator Lab. Ook zit de naschoolse activiteit 'Met Kunst
aan het lezen' in het Creator Lab.

In het Creator Lab wordt met behulp van techniek/ICT en Robotica
geleerd door zelf iets te ontwerpen danwel een oplossing te bedenken
voor een gegeven probleem. 

Ook het Vitality Lab is inmiddels ingericht. Dit Lab bestaat uit de
keuken en een ruimte naast de keuken. In het Vitality Lab kunnen
groepen koken, leren over gezond gedrag - vitaliteit en duurzaamheid.

Het Vitality Lab wordt na de start van volgend schooljaar geopend door
alle kinderen van onderwijs en BSO een kookworkshop aan te bieden.
Dit kunnen we organiseren met behulp van de subsidie Jong Leren Eten
van de Gezonde School. 

Als derde ruimte is de afgelopen twee weken het Learning Lab
ingericht. In deze ruimte kunnen onder schooltijd kleine groepjes
kinderen les krijgen over 'Leren leren'. Na schooltijd kan hier een BSO-
groep gestart gaan worden waarbij er ook begeleiding is bij het maken
van huiswerk en het leren plannen van schooltaken en leren leren. Voor
deze ruimte zijn wij nog op zoek naar een pedagogisch medewerker -
onderwijsassistent die de BSO-groep kan gaan draaien. 
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GEZAMENLIJK OVERLEG MR'EN - OC'S

Afgelopen maandag vond de tweede gezamenlijke vergadering van de
beide Medezeggenschapsraden (Brandaris en Klavertje vier) en de
Oudercommissies van Mirakels plaats. De volgende punten zijn
besproken:

-Tussenevaluatie Jaarplan Community school 2022
-Veiligheidsbeleid – onderdeel ontruimingsoefeningen
-Jaarplanning 22-23 voor de MR’n en OC’s

Ook is er gesproken over verschillende vormen waarin gezamenlijke
punten besproken kunnen worden, een Communitie-
medezeggenschapsraad zoals dat binnen de vorming van Integrale
kindcentra (IKC) ook een plek kan krijgen.
. 


