
 
 
 
 

Geachte directie en ICC-er 
 
De afgelopen weken zijn de aanbieders binnen KEPA druk bezig 
geweest met het samenstellen van het Vaste en Vrije aanbod 
voor het schooljaar 2022-2023. 
Met gepaste trots kunnen we jullie dan ook melden dat vanaf 
vandaag het nieuwe aanbod op de site staat! 
 
Met dit aanbod willen we kinderen een schitterende ervaring 
aanbieden of beter nog, zelf te laten stralen. 
 
 
 
In deze mail vind je informatie over het nieuwe aanbod, inschrijvingen, enkele vernieuwingen naar 
aanleiding van het nieuwe KEPA plan KEPA Actief 2021-2024, enz. 
We wensen jullie veel plezier en inspiratie toe. 
Heb je vragen bel of mail gerust! 
 

Inschrijven KEPA aanbod 
 
Dit kan weer vanaf vandaag! We hebben een mooi aanbod aan cultuur-educatieve activiteiten voor 

jullie samengesteld.  

Je kunt je inschrijven via www.kepa-almelo.nl en klik op “inschrijven” voor het online formulier.  

 

Inschrijven voor het vaste aanbod kan tot en met vrijdag 24 juli 2021.  

 

Al tijdens de zomervakantie en in het begin van het nieuwe schooljaar gaan de culturele instellingen 

aan de slag met de planning. Alle indelingen worden gepubliceerd op de KEPA-website.  

Tip: maak er na de zomervakantie een gewoonte van om daar regelmatig te kijken en data over te 

nemen in de jaarplanning: http://www.kepa-almelo.nl/aanbod/schema/  

 

In de loop van het schooljaar kunt u zich ook nog inschrijven voor het vrije aanbod, maar dan moet u 

wel rekening houden met minstens 4 weken verwerkingstijd voor de aanbieders. 
 

Belangrijk 
Graag vestigen we je aandacht op de volgende zaken 

- controleer je gegevens, pas ze zo nodig aan, of neem contact met ons op om ze aan te laten 

passen. 

- Wees je ervan bewust dat een inschrijving niet vrijblijvend is. Op het moment dat de 

inschrijving is bevestigd begint er bij aanbieders een proces waarin onder andere financiële 
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verplichtingen worden aangegaan. Wellicht is het goed om het regelement eens een keer 

door te lezen, zie https://kepa-almelo.nl/assets/pdf/Reglement-inschrijvingen-KEPA.pdf. 

 

 
Nieuw 
Schooljaar 2021-2022 was het eerste jaar van KEPA actief 2021-2024. Vanuit het centrale thema taal 

zijn er verschillende verbindingen gelegd tussen taal, leesplezier, cultuureducatie en verschillende 

manier om je met behulp van kunst te uiten.  

Ook worden er meer verbanden leggen tussen Vast aanbod, Vrij aanbod en aanbod in IKC-actief of 

ander wijkaanbod. 

Enkele mooie voorbeeld: Alle leerlingen van de groepen 2 hebben het prentenboek van het jaar: ‘ik 

zou wel een kindje lusten’ gekregen. Hier maken we een jaarlijks terugkerende gewoonte van. Dit 

boek is ook uitgangspunt van enkele activiteiten tijdens Festiv Almelo. 

 

We mogen dit jaar een nieuwe aanbieder verwelkomen: Tetem. Voor hun programma, waarin Kunst 

en Techniek centraal staan is een mooie plek ingeruimd in de bibliotheek. 

 

Een overzicht van verbindingen van Vast aanbod aan ander aanbod vindt u in de bijlage bij deze mail. 

 

KEPA middag 
Helaas is de KEPA middag op 15 juni afgelast i.v.m. te geringe deelname. 

Op woensdag 21 september nodigen we jullie graag weer uit, om kennis te nemen van het 

programma, geïnspireerd te worden, na te denken over enkele plannen en ideeën, maar vooral ook 

om elkaar te ontmoeten. 

Het programma is van 14.45 uur tot 18.00 uur. 

Verdere informatie volgt na de zomervakantie. 

 

Laatste kans Boekenactie ! 
 

Vorig jaar konden we vanuit KEPA alle leerlingen in Almelo verrassen met een boek, als hart onder de 

riem in coronatijd. Helaas is dat niet elk jaar mogelijk. Maar we willen hier wel een klein vervolg 

aangeven. 

Dit jaar krijgen alle leerlingen uit groep 2 het boek “Ik zou wel een kindje lusten” en voor de 

leerlingen uit groep 6 is er “De brief van de koning”. 

De aantallen die je nodig hebt voor jouw school kun je opgeven door een mail te sturen naar 

e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl 

Van het boek “De brief van de koning” hebben we helaas niet voldoende exemplaren, omdat het om 

het overschot van vorig jaar gaat, dus op=op. 

Voor de leerlingen van groep 2 (alleen 2, niet 1, ook niet als leerlingen in combigroepen zitten) zijn 

voldoende exemplaren. Dit is de groep die we jaarlijks een boek willen blijven aanbieden. 

 

Helaas hebben nog niet alle scholen van dit aanbod gebruik gemaakt, 

Dus hierbij een laatste kans: stuur uiterlijk donderdag 26 juni een mailtje met de aantallen die je voor 

jouw school nodig hebt, groep 2 en groep 6, naar e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl 

 

De boeken kunnen vrijdag 27 juni tussen 15.00 uur en 16.30 uur worden opgehaald bij HOF 88. 
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Veel plezier bij het uitzoeken van mooi aanbod en een heel goede zomer gewenst. 

 

 

 
 

 

 

Erika Bijlsma 

E: e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl 

T: 06-24715947 
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