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25 november 2020 

Sinterklaas 
 

De Sint is weer in het land en druk bezig met alle voorbereidingen. Zo ook op onze 

school. Vlog Piet houdt onze kinderen via filmpjes op de hoogte van alle 

ontwikkelingen.  

 

Daarnaast is de school door de leerkrachten en kinderen mooi versierd. Op 

donderdag 19 november was er een Sintatelier. Tijdens deze middag  werden er 

allerlei workshops aangeboden. Van chocoladeletters maken tot het ontwerpen 

en bouwen van een Pietenhuis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 5 en 6 zullen de kinderen dit jaar een Sinterklaas dobbelspel spelen. 

In de groep 7 & 8 zal het sinterklaasfeest gevierd worden met surprises en 



gedichten. Omdat er elk jaar de mooiste creaties gemaakt worden, zullen we ook 

dit jaar weer een surprisetentoonstelling organiseren. Op donderdag 26 november 

mogen alle kinderen van de Sint hun schoen op school zetten. 

 

Sinterklaasbeleid 

Omtrent de invulling van het Sinterklaasfeest willen wij u verwijzen naar het 

bestuurlijk kader van Lucas Onderwijs (zie bijlage). De precieze invulling op onze 

school omvat vanaf dit schooljaar (2020 – 2021) de richtlijnen van dit beleidskader.  

De directie van onze school heeft op 29 september 2020 van Lucas Onderwijs 

vernomen dat er vanaf 2020 geen stereotyperende zwarte pieten ingezet mogen 

worden.  

 

Derhalve neemt onze school afstand van stereotyperende aspecten in het 

knutselmateriaal, versiering en algehele viering. 

 

Onze school realiseert zich dat het uitbannen van stereotyperende materialen 

en/of omgeving niet meteen gaat leiden tot een totale denkomslag van de 

maatschappij. We willen als school een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

onze kinderen, met name aan de bewustwording van allerlei vooroordelen van 

onze maatschappij.  

 

Medezeggenschapsraad Cascade 
 

Basisschool Cascade heeft, zoals iedere school, een MR. De MR heeft 

zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. De MR 

mag met de directeur onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan 

de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het 

schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de 

MR zelf met voorstellen komen.  
 

De leden van de MR zijn: 

Oudergeleiding: 

Angelique Mooijman (voorzitter) 

Michelle Vogel 

Deborrah Haagstam 

Personeelsgeleiding: 

Remko Pronk 

Lydia Karijopawiro 

Carolien van Amstel 

 

De MR vergadert gemiddeld vijf tot acht keer per schooljaar. De MR werkt met 

een jaarplanning. 

De directie van KC Cascade is als adviseur aanwezig bij de MR-vergaderingen. 

Mocht je een keer de MR vergadering bij willen wonen, dan is dat mogelijk. Stuur 

dan even een email naar mr@kccascade.nl 

 

Vergaderdata voor dit schooljaar zijn: 

 

• Donderdag 11 februari 16:30 – 18:00 

• Donderdag 15 april 16:30 – 18:00 

• Donderdag 27 mei16:30 – 18:00 

• Donderdag 8 juli 16:30 – 18:00 
 

 



Talentenloods 
 

Op woensdag 25 november is stichting Talentenloods en TV Midvliet naar de 

Cascade gekomen voor de pilot van Talentenloods on Tour.  

 

Stichting Talentenloods is in 2008 opgericht door Angelique Schipper, met het doel 

om kinderen te stimuleren eerder met hun talenten aan de slag te gaan. Iedereen 

heeft een talent, ongeacht op welk gebied en op welk niveau. Het is de motor 

van motivatie om te leren, meer te willen weten en te kunnen, maar hoe kom je er 

achter wat jouw talent is? Je komt beter tot je recht als je eerder aan de slag mag 

met waar je hart ligt en weet waar je jouw talent voor wilt inzetten. Daarom wil 

Talentenloods jeugd, ouders en onderwijs graag ondersteunen bij het vinden en 

uitoefenen van talent. 

 

Tijdens het bezoek van Talentloods on Tour zijn er o.a. kinderen uit de groepen 7 & 

8 geïnterviewd over hun hobby’s en talenten. Daarnaast hebben enkele kinderen 

uit deze groepen hun talenten mogen laten zien. Zodra Midvliet het filmpje 

hiervan aan ons beschikbaar stelt, zullen wij deze met u delen. 

 

Sport & Welzijn 
 

De kinderen kunnen zich weer 

opgeven voor de nieuwe activiteiten 

van Sport & Welzijn. Woensdag zijn 

hiervoor de flyers uitgedeeld. Op de 

flyers staat aangeven dat je je tot en 

met 23 november kunt opgeven. Dit is 

helaas een drukfout. Dit kan tot en met 

woensdag 2 december. Bij vragen kun 

je contact opnemen met Marko 

Leeman 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


