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Basisschool Caleidoscoop

Nieuwsbrief 1 - schooljaar 2019/2020

Beste betrokkene,
Hierbij de allereerste IMC Basis nieuwsbrief van dit schooljaar. We geven hiermee een inkijkje in de IMC Basislessen op
basisschool Caleidoscoop in Almere. Wat waren alle lessen weer leuk, leerzaam en inspirerend! Naast een korte
terugblik per vak, laten we u in deze nieuwsbrief ook graag onze nieuwe promofilm zien. We zijn u heel dankbaar voor
uw steun en betrokkenheid die er mede voor gezorgd heeft dat IMC Basis op Caleidoscoop in Almere alweer drie jaar
een groot succes is. Samen werken we aan de toekomst!
Bedankt voor uw betrokkenheid!
Bonny O Brien - IMC Basis Coördinator Almere

Journalistiek
Tijdens het eerste blok van de IMC Basislessen van dit
schooljaar werden de leerlingen ondergedompeld in de
wereld van de journalistiek.

Ik las nooit de krant, maar ik vind het nu wel leuk om
Almere Deze Week te lezen.

Sport & Bewegen
Speciaal voor Caleidoscoop is het vak Sport Bewegen
ontwikkeld. Het is een belangrijk speerpunt voor de
gezonde en sportieve basisschool.
Teambuilding door mooie opdrachten te volbrengen met
een mental-coach, goed luisteren naar elkaar terwijl je
aan een bootcamp bezig bent onder leiding van
topsporters, leren lesgeven van de buurtsportcoaches en
meer leren over de anatomie van de spieren van een
sportmasseur. Een mooie diversiteit aan lessen.
Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben hier veel
plezier aan beleefd

.

Ze leerden hoe je een artikel schrijft voor de plaatselijke
krant Almere Deze Week , ze maakten radio in een echte
radiostudio, kregen les van een journalisten, schrijvers en
brachten een bezoek aan museum Beeld en Geluid in
Hilversum.
Het meest trots waren ze toch wel op hun pagina in de
krant over actuele onderwerpen in Almere.
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Architectuur
Tijdens de drie lessen architectuur zijn de leerlingen na
een bijzondere rondleiding door de eigen wijk, zelf aan de
slag gegaan met een lijstje wensen van de opdrachtgever.
Ontwerp een (school)gebouw voor het Floriadeterrein.
De groepjes hebben hard gewerkt en mooie ontwerpen
gemaakt. De laatste les kregen zij de kans hun plannen te
pitchen. Wat een talent hebben we op deze school!

Samenwerken lukt erg goed!

Ma e cla

Wie ben ik

a kan ik

Tijdens deze masterclass stond de leerling centraal:
Wie ben ik en wat kan ik!
Het is altijd leuk om te ontdekken waar je goed in bent,
complimenten geven en complimenten krijgen horen
hierbij. De leerlingen gingen in een circuitvorm drie
workshops volgen. De gastdocenten gingen aan de slag
met dit thema en hebben alle drie een andere vorm
gegeven aan de workshop om de doelen te bereiken.
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Gelukje tijdens de staking
Op donderdag 30 januari gingen de leerkrachten staken.
Dat betekende geen les voor IMC Basis. Dat kwam goed
uit voor Kenan en Thomas uit groep 8, zij hadden nog een
deel van hun Masterclass op maat tegoed.
Deze dag waren de archeologen in spe welkom op de
Universiteit van Leiden. Daar kregen wij een geweldige
interactieve rondleiding van de directeur van Archol.
Dit vergeet je nooit meer!

Komt u onze leerlingen inspireren?
Tot de zomervakantie gaan de leerlingen aan de slag met
Wetenschap, Recht, Horeca, Geneeskunde en Dier- en
natuurstudies. Kent of bent u een iemand die mee kan
helpen prachtige lessen te realiseren dan zou het luxe zijn
als u contact opneemt met onze coördinator. Zie hiervoor
de gegevens onder aan de update.

Nieuwe promo
EndemolShine for Kids heeft ons een prachtige nieuwe
promo geschonken. In een korte en lange versie volgen
we Mike en Leish tijdens verschillende IMC Basis lessen in
Almere.
Bekijk de promo door op de afbeelding te klikken of hem
onderaan www.imcbasis.nl te bekijken.
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Wereldwijd navolging
Tweeëntwintig jaar geleden opende de eerste
weekendschool in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer) haar
deuren. Vandaag de dag worden wereldwijd duizenden
leerlingen wekelijks geïnspireerd door gastdocenten.
Naast de vele prijzen er erkenning heeft weekendschool
onderwijs wereldwijd navolging gekregen en is met IMC
Basis de volgende stap gezet naar integratie in het
reguliere onderwijs.

IMC Basis Almere

65 leerlingen

Groep 7 & 8

Donderdag 9.30-12.00
Vrijdag 9.30-12.00 uur

Vakgebieden
Journalistiek, Wetenschap, Architectuur, Sport & Bewegen, Geneeskunde, Horeca, Recht,
Dier -en Natuurstudies & Masterclasses

De lessen werden verzorgd door
Omroep Flevoland, Fashion Dome, Politie Almere, Almeerse Wind, Worlds Best News, Martha Mojet, Shell,
Luns * van der Velden advocaten, Vattenfall/Nuon, De ontdekkingsreis Alkmaar, Tpproductions, De meester
poppodium, Almere City FC, Conservatorium Amsterdam, Erfgoedhuis Almere, museum Bredius Den-Haag, Jacques
Vriens, Bakkerij Looijengoed, Flight Academy Lelystad, Mirabeau/Cognizant, Dental Clinics Almere, 4all
beveiligingen, ADC Archeoprojecten en ele ZZP e s hebben het afgelopen jaar lesgegeven.

Lokale partners

Bonn O B ien 06-57207732 bonny.obrien@imcbasis.nl
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