
Eerste paal slaan en nieuwe namen - 29 april 2010

De eerste paal is vanmorgen geslagen en de namen zijn onthuld. 
Een prachtige mijlpaal die daarmee bereikt is.

De naam voor de brede school is geworden:  “Kaskade”
Het idee hierbij is als volgt:

De naam is een directe verwijzing naar het gebied 
waarin de brede school staat.
De kassen van de tuinbouw in deze regio en een 
kleine hint naar de kas van de school.
De kade verwijst naar de waterrijkheid in de 
omgeving met de sluis, de poldersloten, de 
wetering, de Braassem en de Wijde AA. 

De naam Kaskade is afgeleid van het Franse woord Cascade. Dat betekent “waterval 
waarbij het water trapsgewijs van rots op rots valt”. 
Het van rots naar rots vallen verwijst naar het van groep naar groep gaan. Groeien van 
babygroep naar groep 8 van de basisschool
Een waterval is een dynamisch iets. Er zit constant beweging in een waterval. In de brede 
school dient ook altijd beweging te zijn. Zowel letterlijk als figuurlijk. 

De nieuwe naam voor de Mariaschool wordt: “rkbs de Kiem”

De Kiem verwijst naar de kas in de naam 
Kaskade.
De letterlijke betekenis is “de in het rijpe zaad 
ingesloten aanleg tot een nieuwe plant”.
Door zorg te dragen voor de Kiem van elk 
kind kunnen zij zich ontwikkelen binnen de 
school tot een volwaardige plant die verder 
kan in de maatschappij. 
De Kiem staat ook voor het begin of ook wel 

de bron. Daarin zien we het geloof in terug. Het geloof dat het begin is en de bron van ons 
zijn. Historisch is de naam ook een verwijzing waaruit we ontstaan zijn. De school vindt zijn 
oorsprong in het samengaan van de kleuterschool Kakelwurft, de jongensschool Ignatisius en 
de meisjesschool Mariaschool. De beginletters van deze oorsprong zijn terug te vinden in de 
nieuwe naam.

De locatienaam voor de kinderopvang wordt: “Spetters”

Spetters verwijst naar het onderdeel water in Kaskade. Spetters staat voor waterspetters.
Spetters zijn dynamisch en impliceren een beweging. Wanneer kinderen in aanraking komen 
met water gaan ze spetteren. Tijdens het spel spetteren ze elkaar nat en beleven daar plezier 
aan. Spetters staan  voor vrolijkheid en speelsheid. “De spetters vliegen eraf”. 
De letterlijke betekenis van spetter staat voor aantrekkelijke moderne mensen. 
De kinderopvang “Kindkracht 0/12”is een spetterende, aantrekkelijke en moderne 
organisatie met veel uitdaging en spirit, die kinderen wil laten zien dat ze er mogen zijn en 
ieder kind uniek en bijzonder is in zijn talent en eigenheid


