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Van de voorzitter
Waar staan we?
Op dit moment is het KCA schooljaar al
weer voor een groot deel voorbij. Naast
het afwerken van het huidige programma
zijn we ijverig bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar 20162017.
Het nieuwe programma staat in de steigers, de werving van nieuwe leerlingen is
in volle gang, evenals het aantrekken van
gastdocenten. Dat alles houdt de vaste
staf van KCA goed bezig.
Daarnaast wordt eveneens hard gewerkt
aan het eerste KCA Award Event, de eerste officiële KCA Disco en onze nieuwe
adjunct-projectcoördinator heeft haar
eerste weken achter de rug.
Afscheid Anneke Visser
Helaas heeft Anneke Visser, onze erg gewaardeerde adjunct-projectcoördinator,
om persoonlijke reden haar contract
moeten opzeggen. Dat spijt ons zeer,
want Anneke heeft een grote bijdrage geleverd aan het 3e jaar zoals dat nu draait,
en aan de ontwikkeling en het vastleggen
van de 21e eeuwse vaardigheden in KCA
verband. Haar enthousiasme en inzet
voor onze school, haar oprechte belangstelling voor de leerlingen en de manier
waarop ze sfeer bracht in het team, zullen wij zeker missen.
Welkom Bianca Laan
Wij prijzen ons wel gelukkig dat wij op
heel korte termijn in Bianca Laan een
goede vervanger hebben gevonden. We
begroeten onze nieuwe adjunct projectcoördinator van harte en wensen haar
alle succes.

Foto’s Groep

Bianca zal zich verderop in de nieuwsbrief aan u voorstellen.
Tijdens haar eerste dagen heeft Bianca
kennis gemaakt met de leerlingen en
coaches van Groep 3.
Haar speerpunt voor het komend jaar zal
zijn om het vastleggen van de 21e
eeuwse vaardigheden nóg beter in ons
programma ingebed te krijgen. De uitwerking en registratie zijn als concept
prima, maar de praktische uitvoering
heeft nog wat meer aandacht nodig. Bianca gaat de basis die Anneke heeft gelegd verder verstevigen en zij neemt ook
de begeleiding van het 3e jaar voor haar
rekening.
KCA Award Event
Dit jaar organiseren wij, in samenwerking
met De Woonmensen en Henk van der
Ziel, het eerste KCA Award Event. Deze
avond staat onze waardering voor onze
vrijwilligers, gastdocenten, coaches,
sponsoren, ambassadeurs en vrienden
centraal. Het is tijd u eens in het zonnetje te zetten en alle betrokkenen met elkaar kennis te laten maken.
Naast een officieel gedeelte, waarin onder andere onze derdejaars leerlingen
hun coachtraject presenteren, zal er ook
voldoende tijd zijn voor een gezellige
(netwerk-)borrel. Deze krijgt de vorm
van een – door Henri Bloem verzorgde wijnproeverij. Het KCA Award Event is
gepland op donderdagavond 7 juli in
het gebouw van De Woonmensen. Het
belooft een aantrekkelijk programma te
worden.

de update van het beleidsplan klaar is.
Maar er is meer nodig, we moeten verder
vooruit kijken en het beleidsplan toekomstbestendig maken. Naast de financiering voor komende schooljaren is dat
voor het bestuur de grote uitdaging.
Kort samengevat, KCA is in ‘full swing’,
dat geldt voor alle gelederen, en in het
bijzonder voor onze medewerkers Lieke,
Bianca en Bettine, en voor onze vrijwilligers die uiteindelijk het succes van de
zondagmiddagen bepalen.

Jelle Reitsma
Voorzitter

Beleidsplan
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat

Les 20 Landmacht

KCA’s Tegeltjes Wijsheden

Ik vind het leuk om
met kinderen eens
andere dingen te
doen

Ik heb liever een
zondag met wel
KCA dan een
zondag zonder

Ik vind KCA zo
leuk want je mag
altijd je eigen
mening geven

Omdat ik hier
meer beroepen
kan bezichtigen
dan dat ik in mijn
hoofd heb

Waarom ik het zo
leuk vind is
omdat ik dan niet
altijd thuis ben

Toen ik hoorde
wat jullie doen

Ik vind het zo
leuk omdat ik
hier heel andere
dingen leer dan
op school

Ik ben
blij dat KCA nóg
leuker is dan verwacht!

Ik vind het leuk
om met kinderen
eens andere dingen te doen
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Les 19 Permanent Future Lab

Les 1 Speeltuinontwerper

Bianca Laan – Adjunct-projectcoördinator
Er is mij gevraagd om mij even voor te stellen. Maar wat moet ik eigenlijk
nog vertellen, velen van jullie kennen mij namelijk al. Ik ben in september
2015 begonnen als vrijwilligster bij KCA. Eerst als klasbegeleidster en vrij
snel heb ik het stokje overgenomen van Anne-Mai, als klascoördinator.
En dan nu vanaf 15 april neem ik met veel plezier en vol vertrouwen het
stokje over van Anneke en ben ik dienst als adjunct-projectcoördinator.
Ik ben kindercoach en ik vind KCA een ontzettend mooi concept. Leren in je
vrijetijd omdat je dat zelf wilt. Jezelf ontwikkelen en verrijken met kennis
over beroepen door gastlessen van professionals. Met als doel dat je straks
een hele duidelijke en gerichte keuze kunt maken wat je later wilt worden en
wat je er voor nodig hebt om dat doel te bereiken. Daarom ben ik bij KCA komen werken, om kinderen hierbij te kunnen helpen, te coachen en te begeleiden. Samenwerken met een mooi doel voor ogen, je talenten aanspreken
en werken aan je zelfvertrouwen, zodat je straks heel bewust je keuze kunt
maken voor de toekomst en sterker in je schoenen staat. Onwijs leuk werk
voor mij dus en ik kijk met vol vertrouwen uit naar vele leuke jaren bij Kids
College Apeldoorn.
Bianca Laan
Adjunct-projectcoördinator Kids College Apeldoorn

Oud-leerling Wesley aan het woord
Hallo, ik ben Wesley Koopman en heb 2 jaar terug
op kids college gezeten. De les over architecten, gegeven door Lars Courage, vond ik de allerleukste
les en ik wil daarom zelf graag architect worden. Ik
zit nu in de 2e klas van de middelbare school en
moest 1 dag een snuffelstage lopen. Ik heb daarom
aan Courage architecten een mail gestuurd of ik
daar de snuffelstage mocht lopen. Gelukkig vonden
ze dat goed.
Ik ben afgelopen week naar Courage Architecten
geweest en het was een erg geslaagde dag. Lars
moest naar Duitsland en daardoor heeft Rob mij die
dag geholpen. Ik mocht o.a. mee naar de Julianakerk om te kijken hoe ze deze aan het verbouwen
zijn en vond dat heel leerzaam. Ik vond deze dag
ook heel leuk, omdat ik hun gebouw op papier opnieuw mocht inrichten, net als een echte architect.
Het was een erg leuke en gezellige dag met Rob. Dat ik hier mijn snuffelstage heb kunnen lopen komt door het leuke en
gezellige KCA.
Wesley Koopman, Leerling KCA 2012-2014
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Lieke v der Palen

Les 4 Het merk IK

Ervaringen van Groep 3
Stefan
Coach: Frans Polman – Kunstenaar
Moeder: “Stefan gaat met erg veel plezier naar
Frans toe. Vanmiddag gaat hij weer. Hij komt
er altijd helemaal vol van creatieve energie
vandaan. En gaan dan thuis lekker verder met
zelf dingen verzinnen en maken. Het is mooi
om te zien.
Camilla
Coach: Ellen Pruijt – De Goede Zorg
Ellen over Camilla: “Camilla is een natuur talent. Een open meisje wat makkelijk contact
maakt en geheel natuurlijk in de groep beweegt.
Erg leuk om te zien!
Ze stelde uit zichzelf vragen aan de bewoners
en was geïnteresseerd. Vroeg ook aan mij hoe
bepaalde dingen gingen.
Ik zou haar zo als stagiaire willen hebben, jamLieke v der Palen
mer dat ze nog zo jong is .
Door ruiling van rooster ben ik er niet elke stagedag geweest.
Het was verder geen probleem voor haar.
Onthoud haar naam maar ) je weet maar
nooit.....
Renzo
Coach: Martin Laan – ICT Specialist

Vader: “Renzo beleeft heel veel plezier aan de
zondagmiddagen, waarop de les van groep 3
is. Hij vindt het echt jammer, als er een week
geen les is. Daarnaast verloopt de samenwerking met Martin en de andere jongens goed.
Hij leert elke zondag veel nieuwe dingen, op
het gebied van het programmeren op de computer. Hij begint er steeds meer dingen in te
zien en is daarnaast ook erg leergierig.”

Mirte en Cynthia
Coach: Fleur van Wollingen - Paardencoach
We hebben een hele gezellige en leerzame dag gehad bij Fleur
op 25 februari. De volgende keer is op 3 mei.
We hebben eerst kennisgemaakt met haar paarden en hebben
wat paarden de wei in gezet. Toen hebben we nog hooinetten
gevuld en stallen uitgemest. Daarna zijn we naar de eerste les
gereden. De eerste "klant" was Kaya, een 3-jarige merrie. Ze
moest leren om alleen met haar achterbenen te bewegen en
niet met haar voorbenen, dat vond ze nog heel moeilijk! Ook
zijn ze bezig geweest met een longeersingel. Dat Kaya niet
bang werd ervan voor als ze straks bv. met haar willen rijden.
Na de les vroeg Fleur in de auto wat nou precies het "probleem"
was en hoe ze het heeft opgelost. (zelf vind ik dat altijd wel
fijn!).
Bij terugkomst (met koude tenen ) zei Fleur dat de paarden
voor gingen met eten en dan wij( klopt helemaal). Dus we hebben de paarden hun middageten gegeven. Daarna hebben we
geluncht in haar huis. Na de lunch hebben we twee paarden uit
de stal gehaald. Eentje met ervaring en de andere een heel
klein beetje. We hebben het verschil gekeken tussen die twee
door dezelfde oefening te doen. De ene reageerde heel anders
als de andere! Daarna hebben we om de beurt nog gereden
(Mirte voor de eerste keer!). Het paard van Fleur voelt heel anders als een gewoon manegepaard! Na het rijden hebben we
nog even de paarden verzorgd en toen zijn we weer naar een
les geweest. Dit keer was het Melvin, een ruin. Melvin had een
beetje moeite met luisteren….. Fleur hielp hem (en zijn
baasje) door middel van oefeningen. Soms had Melvin er genoeg van en ging expres in een hoek staan zodat zijn baasje
het touw moest loslaten. Maar uiteindelijk luisterde Melvin wel
wat beter. Als beloning mocht hij lekker nog even rondrennen
en gek doen. Het was een superleuke dag en Fleur super bedankt! Het is nog steeds mijn "droomberoep" 

Jaarverslag 2015
KCA Jaarverslag 2015.
Eind maart jl. Is het KCA Jaarverslag 2015 op de website gepubliceerd. Daarin opgenomen zijn het Verslag van het Bestuur en de Jaarrekening over het kalenderjaar 2015, alsmede een Accountantsverklaring.
Nieuwsgierig naar hoe het KCA in 2015 is vergaan? Klik dan hier. Voor eventuele vragen naar aanleiding
van dit verslag kunt u contact opnemen met de secretaris/penningmeester van het bestuur.
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