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Nieuwsbrief en terugblik
IMC Basis Almere april t/m juni 2018-2019
Beste betrokkene,
Voor u ligt een terugblik op de IMC Basis lessen op OBS Caleidoscoop te Almere. De afgelopen maanden waren drukke
maanden voor de groepen 7 en 8. Naast alle Citotoetsen, schoolprojecten ging groep 8 op kamp en zijn ze druk bezig
met het naderende afscheid van hun basisschooltijd. IMC Basis heeft dit kwartaal afgerond met twee bijzondere
Masterclasses, de vakken archeologie, ondernemen en de jaarlijkse afsluiting van IMC Basis met de daarbij horende
certificaten en diploma’s.

Mooi nieuws
Juf Patricia van groep 8 is in blijde verwachting van een
meisje. Zij heeft dit natuurlijk op een bijzondere manier
gedeeld met haar klas en de school.
“Ik kon het niet
geloven dat ik die
taart gemaakt
had! Ik ben er
heel erg trots op”.

Bijzondere Masterclasses
Tijdens de afgelopen periode hadden de kinderen nog
twee bijzondere masterclasses tegoed. Ten eerste kwam
kinderboekenschrijver Jacques Vriens een les verzorgen,
in het kader van podiumkunsten en schrijven. De
kinderen hingen aan zijn lippen en ook hij was ontzettend
enthousiast. Jacques heeft een begin van een verhaal
geschreven, waar de klassen zelf een vervolg op mochten
bedenken en presenteren. Jacques genoot hoorbaar en
zichtbaar van de creaties!
De tweede masterclass is ontstaan naar aanleiding van
één op één gesprekken met de leerlingen. “Wat heb je
nog niet gedaan of wat zou je het liefst nog een keer
willen doen?” Deze vraag stond centraal. De leerlingen
hadden zo veel mooie ideeën, dat het idee om een
‘Masterclass op Maat’ geboren was.
Op vrijdag 10 mei zijn alle 68 leerlingen, samen met
ouders en begeleiders, op pad gegaan naar hun stageplek.
Profvoetballer, programmeur, boerin, (banket)bakker,
dierenverzorger, uitvinder, verloskundige, hartchirurg,
advocaat, illustrator…en nog veel meer, wat een kansen!

.

.

Ondernemen
Het spectaculaire en afsluitende vak van dit schooljaar.
De leerlingen hebben in kleine teams hun eigen
onderneming opgezet. Daarbij hebben ze geleerd dat een
ondernemingsplan, pitch en een goede begroting
belangrijk zijn. Ze hebben van verschillende ondernemers
mogen leren, ze konden zich voelen als een echte
ondernemer in Fashion Dome van My Office in Almere.
Met een ondernemersmarkt op het schoolplein, hebben
de leerlingen laten zien goede verkopers en
gastheren/vrouwen te zijn. Ze hebben maar liefst 440,opgehaald voor de zelf gekozen goede doelen.
Syl van Zadelhoff bedankt voor je bezoek op deze
bijzondere dag!
Uitreiking certificaten en diploma’s
Aan het eind van de ondernemersmarkt zijn de
leerlingen, de vaste vrijwilligers en de leerkrachten nog in
het zonnetje gezet. Het was de laatste les van dit
schooljaar en dat moet gevierd worden.
De groepen 7 kregen hun certificaat voor het doorlopen
van het eerste jaar en de groepen 8 hun diploma voor het
afronden van twee jaar IMC Basis. Natuurlijk ontbrak de
roos niet. De uitdrukking op de gezichten zegt alles,
‘NU LEREN WAT LATER IS’ maakt zichtbaar trots!

Wat een geluk dat
de kinderen van
Caleidoscoop deze
kans krijgen.

Samenwerkingsovereenkomst
Op vrijdag 21 juni j.l. kwam conceptontwikkelaar Rafaela
Coster op bezoek bij Caleidoscoop.
Na de prettige evaluatie, met een heerlijk gebakje, heeft
Janneke Dronkers de samenwerkingsovereenkomst
getekend. Deze samenwerking werd bezegeld met twee
mooie geschenken.
Een sprekende banner die iedere week zal schitteren, bij
binnenkomst in de gang, op de IMC Basisdagen én een
prachtig bordje voor aan de gevel.
IMC Basis wordt op deze manier steeds zichtbaarder.
De ouders van de leerlingen weten ons steeds vaker te
vinden en de betrokkenheid wordt met het vak groter.
Op naar een nieuw jaar, met weer een mooi curriculum
aan vakken.
Komend schooljaar gaan we weer aan de slag met
journalistiek, sport en bewegen, recht, geneeskunde,
wetenschap, architectuur, dier- en natuurstudies, horeca
en diverse masterclasses.
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IMC Basis Almere
schooljaar 2018-2019
68 leerlingen

30 lessen

33 certificaten

35 diploma’s

84 gastdocenten

12 bedrijven

150 uur inspiratie

4284 ontmoetingen

Journalistiek, techniek,podiumkunsten, muziek, politiek, archeologie, ondernemen en de Masterclasses.
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 vele ZZP’ers hebben het afgelopen jaar lesgegeven.

IMC Basis in Almere werd mogelijk gemaakt door

Bonny O’Brien 06-14249231 bonny.obrien@imcbasis.nl

