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Beste wensen
Bij het begin van een nieuw jaar past het
om iedereen het beste te wensen. Dat
doe ik bij deze dan ook graag.
Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Voor Kids College hadden we
deze al bij de start van dit schooljaar op
een rijtje gezet:

de capaciteitsuitbreiding tot 30
leerlingen voor de groepen 1 en
2 benutten;

meer focus op de vaardigheden
die in de 21e eeuw niet kunnen
worden gemist;

een externe audit door professionals buiten KCA;

aandacht voor het 3e jaar.
Om dit alles werkelijkheid te laten worden hebben Lieke en Anneke een berg
werk verzet, en met succes! Groep 1 telt
30 leerlingen, groep 2 26 en in groep 3,
waar plaats is voor 15 kinderen, volgen
12 kinderen dit speciale programma. In
deze nieuwsbrief zal later meer aandacht
zijn voor groep 3. Toch wil ik de overige
twee groepen niet onbesproken laten.
21e Eeuwse vaardigheden
De vaardigheden voor de 21e eeuw, die
wij in de beide programma’s verweven,
worden door de begeleiders en leerlingen
goed opgepakt. Gaandeweg het jaar zullen de leerlingen steeds beter beseffen
wat deze inhouden en in hoeverre zij
deze vaardigheden beheersen. Dit alles
wordt vastgelegd in een persoonlijke tabel, zodat de kinderen aan het eind van
jaar kunnen zien welke vaardigheden zij
beheersen, maar ook welke om meer oefening vragen.

Foto’s Groep

Raad van Advies
Onze Raad van Advies, 3 schooldirecteuren uit het Apeldoornse basisonderwijs,
hebben op zondagmiddag naar het reilen
en zeilen van KCA gekeken, en alle drie
de dames waren daar enthousiast over.
Meer over hun bevindingen leest u verderop in deze nieuwsbrief.

werken aan het verder verbeteren van
KCA. Dat doen we dan ook, met veel plezier.
Onze leerlingen zijn onze belangrijkste
criticasters wat dat betreft. Vandaar dat
ik hieronder graag oud-leerling Nina aan
het woord laat.
Jelle Reitsma

Bestuur
Ook bestuurlijk hebben we niet stil gezeten. Er is een update van het beleidsplan
gemaakt, de financiering voor het lopende
schooljaar is rond en we zijn bezig de financiering voor komende schooljaren te
organiseren. Dat lijkt de goede kant op te
gaan.
KCA is echter een lopend project. Dat
brengt exploitatiekosten met zich mee.
Veel geldgevers zijn bereid om de start
van een project mogelijk te maken, maar
het in stand houden van een project als
KCA past vaak niet bij hun doelstellingen.
Het is daarom van groot belang dat wij het
daadwerkelijke resultaat van onze lessen
kunnen vastleggen.
Vandaar dat wij zoekende zijn naar een
goede manier om contact te houden met
onze oud-leerlingen. Het volgen m.b.v. email werkt nauwelijks, hebben we gemerkt. Dit is een van de onderwerpen
waarover wij met de Raad van Advies
van gedachten gaan wisselen.
Al met al kijk ik tevreden terug op de afgelopen jaren waarin wij KCA hebben opgebouwd. Er is veel bereikt, vooral door
de inspanning van onze medewerkers
Lieke, Anneke en Bettine, maar ook door
onze vrijwilligers die uiteindelijk het succes van de zondagmiddagen bepalen.
Maar de boodschap is duidelijk: stilzitten
is geen optie, we moeten hard blijven

Ik zit nu in het 2e leerjaar van
VMBO-kader bij het Sprengeloo,
na dit jaar moet ik een keuze
gaan maken in welke richting ik
verder ga. Ik dacht altijd dat ik
kapster wilde worden, maar nu
denk ik dat ik graag iets zou willen doen met sport. Ik heb bij KCA
heel veel dingen mogen meemaken en doen, waardoor ik toch
een beter idee heb wat de diverse
beroepen allemaal inhouden. Het
heeft me misschien niet geleerd
wat ik wil gaan doen, maar ik heb
wel een aantal dingen gezien die
ik niet wil!
Beroepen waarbij ik achter een
buro zit, die trekken mij niet zo,
ik vind beroepen waarbij ik dingen met mijn handen mag doen of
actief bezig zijn veel leuker.
Ik heb een enorm leuke tijd gehad bij KCA en niet alles vond ik
even leuk, maar ben wel bij vrijwel alle lessen aanwezig geweest.
Groetjes van Nina

Les 9 Kunstenaar

Raad van Advies
Dit jaar mochten wij drie directrices van Apeldoornse basisscholen welkom heten op een zondagmiddag.
Als leden van de Raad van Advies hebben wij hen gevraagd om eens kritisch te kijken naar onze lessen.
Wat valt op, wat doen we goed en wat kan beter? We kregen mooie reacties:
Op 29 november was ik te gast bij Kids College Apeldoorn. Natuurlijk ken ik Kids College vanuit
mijn professie als directeur van PC Daltonschool Ichthus. Wij zijn er als school trots op dat veel
van onze kinderen vol enthousiasme ieder jaar meedraaien in het programma van Kids College.
Maar zelf als toehoorder een gastles meemaken, dat was voor mij ook een nieuwe ervaring. Dus
op naar Kids College!
Voor de kinderen van onze school was het een verrassing om mij te zien op deze zondagmiddag. ‘Hé, juf Elke, wat
komt u hier doen?’. Tja waar kwam ik die middag eigenlijk voor? Ik kwam voor een gastles over bouwen.
Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam buiten, was het binnen gezellig, leuk en leerzaam. Onder leiding van
aannemer Van Engeland werden de kinderen meteen aan het werk gezet. Met enorme dozen moest iedereen allerlei
termen uit de bouwwereld op de juiste plek zetten. En wat komt dan het eerste? De fundering of toch de riolering? En
hoe zit dat dan met de elektriciteit, de isolatie en de meterkast? Best lastig. Sommigen dachten door alles maar op elkaar te stapelen dat er wel een stevig huis zou kunnen worden gebouwd. Maar niets bleek minder waar. Want dat werd
nou juist een hele wankele toestand. Weer wat geleerd.
Willem van Engeland inspireerde de kinderen vervolgens met een aanstekelijk verhaal over zijn dagelijkse werk. Ik
vond het mooi om te horen hoe een familiebedrijf al generatie op generatie in Apeldoorn en daarbuiten actief is. Er is
altijd vraag naar vakmensen. Ik denk dat Willem dat ook goed op de kinderen heeft over kunnen brengen.
Van te voren hadden de kinderen vragen bedacht en op Post-it briefjes opgehangen. Daar zaten interessante vragen
bij. Zoals: (niet geheel onbelangrijke informatie), ‘Wat verdient een aannemer nu eigenlijk?’ Willem beantwoordde alle
vragen geduldig.
Tijd voor actie! Willem van Engeland had een ‘Ren je Rot’ quiz voorbereid. Met behulp van allerlei vragen over bouwen,
bouwmaterialen, machines moesten de kinderen telkens positie bepalen. Was het nu antwoord A, B of C? Sommige
vragen waren best pittig. Maar de kinderen hadden de grootste lol. Wat mooi was om te zien, was dat iedereen voor
zichzelf durfde te kiezen. Ook in je uppie, kon je de vraag misschien best goed hebben beantwoord.
De regen was inmiddels verdwenen. Tijd om de jas aan te trekken en naar een ‘werk’ van de firma Van Engeland te
gaan. Aan de Griftstraat, echt een stukje oud Apeldoorn, is de firma Van Engeland een oud bedrijfspand aan het restaureren en aan het verbouwen tot woonhuis. Gaaf om te zien met hoeveel vakmanschap oude elementen worden hersteld. Het was best rommelig op zo’n bouwplek, maar dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Die bouwvakkers
zijn heel hard aan het werk, schoonmaken doen ze pas als alles helemaal klaar is.
Na afloop nog even lekker buiten spelen en daarna werd de middag afgerond. Het team evalueerde de middag, wat kon
beter, anders, of wat was een succes. Heel betrokken werden allerlei onderdelen van de gastles geëvalueerd. Een middag bij Kids College is niet zomaar een middag vermaak, nee, kinderen wijzer maken, hun blik op de wereld
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heen verruimen. Dat is de opdracht. En dat kan ook nog eens heel leuk zijn, dankzij betrokken gastsprekers en een
bevlogen team met vrijwilligers.
Elke Melody
Wat Jantien Versteeg (directrice Sebastiaanschool) voornamelijk opviel was de sfeer tussen de leerlingen. Zij zag een mooie verhouding qua jongens en meisjes in de groep en de onderlinge sfeer was
prima. Dit verklaarde zij mede aan de manier waarop onze vrijwilligers met de leerlingen omgingen. Het
plezier van de begeleiders was duidelijk te zien. Of zoals Jantien het zelf zegt: “Wat mij opviel was het
enthousiasme van de medewerkers. Zij waren te spreken over het concept en hun rol hierin.” Ook vroeg
Jantien een aantal ouders en leerlingen naar hun mening over KCA. Iedereen was positief, maar aangezien de Dolfijnentrainer de derde les van het jaar was, konden zij nog geen volledig beeld geven.

Op zondag 1 november was Ina Juffer (directrice OBS Spitsbergen) te gast bij de les van Masja Parlevliet.
In het ACEC gebouw verwelkomde zij Groep 2 om hen alles te vertellen over haar werk als archeologe.
Ina was voornamelijk te spreken over de voorbereiding en organisatie van de les. “Ik heb genoten van de
lesmiddag en volgens mij de kinderen ook (op 1 eerlijke jongen na), aldus Ina, “ik zou gewoon zo door
gaan. Prima "lesopzet", zowel qua inhoud als organisatorisch. Complimenten voor jullie allemaal.”

Foto’s Groep 2

Les 1 Speeltuinontwerper

Groep 3
Wat geniet ik van mijn coördinatorschap van Groep 3! De ervaringen
die de leerlingen in dit jaar opdoen
en de manier waarop zij zich ontwikkelen zijn fantastisch om met hen
mee te maken. Dit schooljaar mag ik
maar liefst 12 enthousiaste en leergierige leerlingen begeleiden. Een
hele uitdaging, maar we zijn voortvarend van slag gegaan dit jaar! De
eerste lessen stonden in het teken
van de wensen en talenten van de
kinderen.
Maar in het programma van Groep 3
staat de samenwerking met de
coach toch wel centraal. Wat hebben
we mooie coaches voor al onze leerlingen gevonden! Ik stel ze graag
aan u voor:
Ellen van De Goede Zorg: zij wordt
de coach van Camilla, die koos voor
het werken in de ouderenzorg.
Paul Eijkelenboom: het politievak
spreekt Nemanja enorm aan. Samen
met Paul gaat hij onderzoeken of dit
inderdaad zijn droombaan is!
Laurie Kruitbosch: Laurie is model,
actrice en docente, maar bovenal
coach van Alexandra en Lisa. Beiden
hebben de droom om het ver te
schoppen als model en/of actrice.

Foto’s Groep 3

Lieke v der Palen

Martin Laan: Martin krijgt maar liefst
drie jongens onder zijn hoede;
Renzo, Mauricio en Timo! Alle drie
hebben aangegeven meer te willen
weten over game- en webdesign en
programmeren. Dan hebben zij aan
Martin Laan een heel goede ICT deskundige.
Fleur van Wollingen: dierenliefhebbers Cynthia en Mirte mogen met
Fleur van Natural Horsemanship aan
de slag. Fleur is coach en instructrice
en weet alles over het gedrag van
paarden. Cynthia en Mirte willen
graag van haar het gedrag van dieren leren begrijpen.
Frans Polman: deze mixed media
kunstenaar zal Stefan de komende
maanden coachen. Stefan wil graag
samen met Frans zijn creatieve talent verder ontwikkelen.

houdt.
De komende maanden staan in het
teken van kennismaken, ontdekken,
proeven en ervaren. Wat zullen ze
veel te vertellen hebben na deze drie
maanden. En die kans krijgen ze
door aan het eind van het jaar een
mooie presentatie te geven aan
Groep 2! Zo kunnen zij hen enthousiasmeren voor het derde leerjaar
van KCA. Daarnaast krijgen alle
coachkoppels een podium tijdens het
KCA Award Event! Dat wordt een
feestelijke afsluiting van hun KCAavontuur. En ik weet nu al dat ik al
deze 13 kanjers vervolgens enorm
ga missen, dus kids, we houden contact!

Anneke Visser

Kinderdagverblijf De Hoepel: zowel
Helena als De Hoepel kunnen niet
wachten om met de coaching te
starten. De eerste stagedag heeft
zelfs al plaats gevonden! Mooi dat
wederzijdse enthousiasme.
Ratna van de Vegte: deze danscoach
wil Alejandra graag laten zien wat
het leven als danseres worden inhoudt

Les 3 ‘KCA’s got talent’

Leerlingen over KCA
De eerste helft van het jaar is bijna om.
Tijd voor ons om aan de leerlingen te vragen hoe zij deze lessen ervaren hebben.
Per mail kregen de leerlingen een vragenlijst waarin zij konden aangeven wat zij
leuk vinden bij KCA, maar ook wat zij zouden verbeteren als zij ‘de baas van’ wa- 

ren.
Er waren veel positieve geluiden, maar er
werden vanuit de leerlingen ook zeker
verbeterpunten aangegeven. Uiteraard
was het een makkelijker aan te passen
dan het ander. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat onze locatie, De Woonmensen,
akkoord zal gaan met het bouwen van
Lieke v der Palen
een indoor speelplaats. Maar de suggestie
om zelf lessen te bedenken én te regelen,
zal nog dit jaar worden gerealiseerd in
Groep 1!
Bij deze een greep uit de diverse tips en
tops van onze kinderen:
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De sfeer is fijn
Ik heb veel geleerd de afgelopen tijd
Dat je soms vrij bent, want
dan krijg je je zondag weer
terug
Ik heb liever een zondag wel,
dan een zondag geen KCA
Het mag nog langer duren
Je kan altijd je mening geven
Er wordt uitbundig aandacht
besteed aan beroepen
Fijne begeleiding en leuke opdrachten
Alles is weer anders en uniek
Je leert nieuwe beroepen kennen
Het is een leuke groep kinderen.













Het duurt soms te lang
Misschien meer ‘doe’-lessen,
want die zijn het leukst
Graag iets meer Jokers
Zelf lessen bedenken en mensen bellen om het te regelen
Jammer dat het niet onder
schooltijd is
Er wordt soms heel veel gepraat
Een langere pauze of misschien twee pauzes
Ik hou niet zo van samenwerken, ik vind het leuker om alleen te doen
Een speelplek binnen maken,
heel groot, met een klimrek
Meer uitlessen en meer over
sport

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!!
KCA prijst zich gelukkig met een
sterk, enthousiast en betrokken
team. Geheel tegen de hedendaagse trend in, blijven onze vrijwilligers voor langere tijd aan onze
school verbonden.
Helaas moeten wij de komende
maanden afscheid nemen van een
aantal van onze kanjers. Bent u
Heb jij het talent om onze leerlingen uit te dagen? Geef jij
zelf de aangewezen persoon om
hun plaats in te nemen of kent u
kinderen die het nodig hebben graag extra stimulans?
iemand in uw omgeving?
Meld je dan nu aan als vrijwilliger en draag bij aan een
Laat het ons weten en word begeleider bij Kids College Apeldoorn!

Kids College Apeldoorn
Contactgegevens:
Tel: 055-5484950
info@kidscollegeapeldoorn.nl
www.kidscollegeapeldoorn.nl

leerzaam, uitdagend en bovenal leuk schooljaar!
Kijk op onze website voor de openstaande vacatures!
Kids College Apeldoorn wordt gesponsord door:

