Beste nieuwsbrieflezer,
Maandagochtend, 17 oktober 2016, secretariaat van Caleidoscoop
- Mieke, mag ik nog een exemplaar van het laatste nummer van Caleidoscoop? Het mijne lag op mijn bureau, maar is
verdwenen.
- Hmm. dat zal moeilijk zijn, Veerle.
- Waar is mijn exemplaar dan?
- Dat heb ik verstuurd naar Eeklo. Of Bree.
- Huh?
- Ja, jullie brengen themanummers over OLB uit. Dan komen er extra bestellingen, hé. En dan schiet er voor jou niks over.
Bestel dus al maar wat meer boekjes als je volgend jaar dat nummer uitbrengt over …
- SSSSSSHHHTTTTTT
- Wat?
- Da’s nog geheim hé, Mieke!
Wij, de Caleidoscoopploeg, zijn trots dat het afgelopen jaar onze zes nummers de deur uitvlogen. We kregen nieuwe
abonnees, mensen bestelden extra nummers tot onze voorraad uitgeput was en lezers reageerden enthousiast op
‘bloemekee voor ‘t CLB’, ‘kort&krachtig’ of andere nieuwigheden.
In 2017 gaan we door op dat elan. Caleidoscoop blijft een blad [voor en door de CLB’er]. Want CLB’ers, die stáán er. Elke
dag. Met leergierigheid, [kennis van zaken] en de ‘drive’ om het altijd nog beter te doen. Omdat ze willen dat elke leerling
de beste kansen krijgt.
Natuurlijk hoeven de thema’s die Caleidoscoop zal brengen, niet allemaal geheim te blijven. Als je op zoek bent naar
[betrouwbare informatie] over een klasaanpak bij grensoverschrijdend gedrag, ervaringen van CLB-chatters, wat kan en
mag met politie op school, de implementatie van de standaard gehoor of ervaringen van leerkrachten met inclusief onderwijs,
dan ben je bij ons aan het juiste adres. Van [decreet tot praktijkvoorbeeld], alles wat je nodig hebt om de praktijk van elke
dag te ondersteunen.
Caleidoscoop is de vakliteratuur voor de professionele leerlingenbegeleider. Als hoofdredacteur van Caleidoscoop nodig ik je
uit om je te abonneren voor de prijs van [€ 35 voor een volledige jaargang 2017].
Alle directeurs van de vrije CLB’s ontvingen van ons secretariaat een lijst met abonnees van 2016, waarop ze de nieuwe
abonnementen voor 2017 kunnen aanduiden. Gelieve [voor 16 december] contact op te nemen met jouw directie of met
onze abonnementenadministratie via secretariaat@caleidoscoop.be.
Vriendelijke groeten,
Veerle Germeijs,
Hoofdredacteur Caleidoscoop

Vrije CLB-Koepel vzw
Anatole Francestraat 119, 1030 Schaarbeek
02 240 07 50
www.caleidoscoop.be www.vclb-koepel.be

Opgelet: er valt dit jaar wat te winnen bij een abonnement op Caleidoscoop!
Onder de abonnees verloten we 5 net verschenen boeken die aansluiten bij artikels voor 2017:
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis (K. van Overveld)
Slim onderpresteren aanpakken (T. Gevaert & O. Desmet)

