
  
Inhoud 

•! Bijdrage van meester Michiel 
•! Jarigen 
•! Nieuwe leerlingen 
•! Vreedzame School, blok 1 
•! Luizencontrole 
•! Afvalvrij 
•! Eenrichtingsverkeer in het nieuwe gebouw 
•! Update bouwwerkzaamheden 
•! Even voorstellen 
•! Kennismakingsgesprekken 
•! School- kerkdienst 
•! Ouderraad 
•! Oproep verzorgerouders Dierenvallei 
•! Oproep Overblijf 
•! Sportcommissie 
•! Schoolvolleybal 
•! Hoop voor Adriënne (ingezonden) 

 
 

Bijdrage van Meester Michiel 
De eerste drie weken zijn alweer voorbij. Wat hebben we een goede start gehad! 
Hier en daar is het nog wel een beetje zoeken en behelpen, onder andere 
doordat een aantal dingen niet helemaal af zijn, maar we genieten volop van 
onze nieuwe school in dit prachtige gebouw. De (werk)sfeer is goed en de 
leerkrachten en de kinderen voelen zich prettig op school.  
We kijken terug op een geslaagde startborrel. De opkomst was fantastisch en de 
speurtocht werd serieus gedaan. Gelukkig is er niemand verdwaald…  
In deze nieuwsbrief veel oproepen voor ouderhulp. Wij hebben u nodig. Het is 
voor uw kind(eren) belangrijk dat u betrokken bent bij de school. Gelukkig zijn 
er hiervoor heel veel mogelijkheden. We zijn blij met alle hulp die er al is, maar 
kunnen ook nog veel hulp gebruiken. Bedankt voor alle positieve reacties tot nu 
toe en de ondersteuning. KLA4 is begonnen! 
Michiel Fokkelman 
 
 

Jarigen 
In de maand september vieren wij de verjaardagen van: 
Jens de Werd, Jasper Agterberg, Jasmina Jantzen, Mick 
Jansen, Mats Lemstra, Isabella Cole, Koen Mol, Tess van der 
Aalst, Valérie Vogel, Isis Hertogh, Sophie Smit, Rick van den 
Brink, Lindo Mazenier, Ties van Kampen, Arvin van de Peut en 
Tom Schepers. Van harte gefeliciteerd allemaal!!  
 
 

Nieuwe leerlingen 
Binnenkort verwelkomen wij de volgende leerlingen: 
Sophie Agterberg, David de Vrij, Ruben Verschuur, Quintijn Bakker en Djillsa 
Latumahina. 
Allemaal van harte welkom op KLA4! 
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Vreedzame School, Blok 1 
We horen bij elkaar 
Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit 
Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een 
positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspra-
ken over hoe je!met elkaar omgaat en over de inrichting 
en het netjes houden van de klas en het leerplein. Om van 
een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk 
kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen 
hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 
elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker 
als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed 
iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, 
negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend 
gevoel van. 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en 
iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om de sfeer en de 
afspraken direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken 
iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen 
iedere week één les. De kinderen krijgen deze lessen in hun stamgroep. 
 
 

Luizencontrole 
Komende woensdag worden de kinderen bij wie neten waren gevonden opnieuw 
gecontroleerd. De kinderen die de vorige keer afwezig waren worden dan ook 
gecontroleerd. 
 
 

Afvalvrij? 
We zijn begonnen met het scheiden van ons afval. Dit is voor iedereen nog wel 
een beetje wennen. We vragen hiervoor ook uw medewerking. We merken dat 
er ‘aan de voorkant’ nog heel veel afval de school binnen komt. Een beker 
drinken is beter dan een pakje drinken, een bakje met fruit is beter dan een 
reep met verpakking. Dit zijn maar een paar voorbeelden. We hebben uw hulp 
hierbij dus wel nodig om onze afvalopbrengst zo klein mogelijk te maken. 
 
 

Eenrichtingsverkeer in het nieuwe gebouw 
Aanvankelijk was de bedoeling dat de ouders die hun kind(eren) brengen via de 
kinderentree naar binnen gaan en via de hoofduitgang naar buiten. Uit de 
ervaring van de eerste dagen is gebleken dat dit niet goed werkt. Er is voldoen-
de ruimte om via de eigen entree weer naar buiten te gaan. Dus is de afspraak 
dat de ouders via de kinderentree zowel naar binnen als naar buiten gaat. 
Ouders die meerdere kinderen moeten brengen kunnen uiteraard wel via de 
leerpleinen. 
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Update bouwwerkzaamheden 
Met de uitvoerder hebben wij kunnen regelen dat er een ontsluiting aan de 
Azuriet is. Aan de achterzijde van de school is nu een hek geopend. Aan deze 
zijde komen geen fietsenrekken. De fietsen moeten aan de voorzijde van het 
gebouw worden geplaatst. Rond de openings- en sluitingstijden zal de sloper 
rekening houden met zijn werkzaamheden en kunnen de ouders en kinderen 
veilig via de Azuriet naar binnen en naar buiten. 
De sloop van De Bongerd en De Vallei lopen goed op schema. Het plan is dat in 
de herfstvakantie de nieuwe stal in de Dierenvallei al wordt geplaatst. In de 
komende weken wordt een start gemaakt met de bouw van de gymzaal. Deze 
zal rond de kerstvakantie al opgeleverd worden.  
We wachten nog steeds op de meubelbouwer die de leerpleinen af moet maken. 
Ook missen er nog een aantal garderobekasten en delen van de wandkasten. We 
balen hier heel erg van, maar hebben er helaas geen invloed op. 
 
 

Even voorstellen 
We hebben op KLA4 een nieuwe meester, Douwe Hoekstra. Ook hij stelt zichzelf 
even voor: 
Mijn naam is Douwe Hoekstra. Ik ben 32 jaar oud en woon 
met veel plezier in Leusden. De afgelopen 9 jaar heb ik 
gewerkt op basisschool de Holm. Ik heb les gegeven in de 
groepen 3 tot en met 6 en ben er werkzaam geweest als 
remedial teacher. Komend schooljaar geef ik les in unit 2 en 
3. (groep 4/5 en 6) Een frisse start in een nieuwe school 
met een prachtig nieuw gebouw. Naast het werk op KLA4 
ben ik ook werkzaam als remedial teacher en studiecoach 
op een instituut voor onderwijsbegeleiding. De afwisseling 
van het werken op een school en het individueel begeleiden 
van kinderen vind ik erg boeiend. In mijn vrije tijd ga ik 
graag mountainbiken. Verder houd ik van reizen, skiën, 
gezelschapsspellen spelen en voetbal kijken.  
 
 

Kennismakingsgesprekken 
Komende maandag en woensdag bent u van harte welkom op de kennisma-
kingsgesprekken. Van een aantal ouders hoorden we dat het indelen niet zo 
prettig is. Voor ons is het echter lastig om met zoveel kinderen en ouders aan 
alle wensen te voldoen. Wel zullen we het de volgende keer eerder communice-
ren, want het was nu wel aan de late kant.  
Deze gesprekken zijn zonder de kinderen, want de leerkrachten voeren in de 
komende periode ook kind-gesprekken met de kinderen. Bij alle andere ge-
sprekken zijn de kinderen vanaf groep 4 van harte welkom. 
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School- kerkdienst 25 september 
Op 25 september hebben we een school- kerkdienst. Op De Vallei waren we dit 
al gewend. Dit jaar wordt het samen met de Parochie georganiseerd. Past 
perfect bij KLA4 dus! Alle ouders, leerkrachten en kinderen zijn van harte 
welkom om 9:00 in de Sint Jozefkerk, Hamerveldseweg 51 in Leusden! 
- Zijn er kinderen die mee willen zingen in het kinderkoor? Er zal op de vrijdagen 
16 en 23 om 15:30 geoefend worden. 
- Zijn er kinderen die een instrument bespelen en in de viering mee willen 
spelen? Oefenen op dezelfde vrijdagen 
Er zal een collecte zal zijn voor vluchtelingkinderen en de kinderen mogen een 
eigen koffer of rugzak meenemen met daarin iets van hun vakantie; een teke-
ning, souvenir, reisverhaal. U krijgt nog een aparte uitnodiging. 
Als voorbereiding op de school- kerkdienst komen de dominee en de pastoor 
komende dinsdag bij ons op school om gastlessen te geven.  
Dit is een mooi voorbeeld hoe we onze identiteit als KLA4 vorm geven. 
 
 
Ouderraad 
We zijn op dit moment druk bezig met het vormen van een nieuwe ouderraad. 
We zijn heel blij dat we al 18 klassenouders hebben, een nieuwe secretaris en 
een penningmeester. We zouden graag voor elke stamgroep 2 klassenouders 
hebben. Daarom zoeken we nog een klassenouder voor de groepen 4/5A, 4/5B 
en 6/7. Ook zijn we nog op zoek naar een voorzitter (die hoeft geen klassenou-
der te zijn). Heeft u belangstelling? Dan graag mailen naar Michiel, 
info@kla4.school 
Binnenkort ontvangt u een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en een over-
zicht van de bezetting van de ouderraad. 
 
 
Oproep verzorgouders gezocht!!!
We zijn heel hard op zoek naar ouders die af en toe een weekend of een paar 
dagen in de vakantie de dieren in de Dierenvallei willen verzorgen. Eigenlijk is 
dat heel erg leuk, want u hebt met uw gezin dan een heel weekend de Dieren-
vallei voor uzelf. Natuurlijk wordt er van tevoren duidelijk uitgelegd wat de de 
bedoeling is. Graag melden bij Michiel, info@kla4.school 
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Oproep Overblijf!
Voor de maandag, dinsdag en donderdag komen we helaas nog steeds een 
aantal overblijfouders tekort.  
Als u belangstelling heeft, mail dan naar mailto:overblijf@kla4.school 
 
 
Sportcommissie!
Kom jij de Sportcommissie versterken? De sportcommissie staat voor veel sport 
plezier voor de kinderen. Gedurende het schooljaar zijn er diverse schooltoer-
nooien waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven. De sportcommissie zorgt 
ervoor dat de inschrijvingen op de KLA4 site komen te staan, verzamelt de 
gegevens en meld de teams aan voor het betreffende toernooi. 
Ook de organisatie rondom de Avondvierdaagse wordt door deze commissie 
verzorgd. Heb jij organisatorisch talent en affiniteit met sport? Kom dan onze 
commissie versterken! 
Aanmelden kan per mail sportcommissie@kla4.school of spreek één van de 
leden van de sportcommissie aan. Dit zijn Jacqueline Willigenburg (moeder Luuk 
groep 6), Nelleke Jansen (moeder Inge groep 7), Patrick Mazenier (vader Iefke 
groep 4 en Lindo groep 7) en meester Tristan. 
 
Schoolvolleybaltoernooi voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 
Het eerste sporttoernooi voor KLA4 staat voor de deur. In de herfstvakantie, op 
dinsdag 18 oktober 2016 organiseert AFAS-Leos het schoolvolleybaltoernooi. Het 
volleybaltoernooi wordt gehouden in Sporthal De Korf. Leerlingen van groep 4, 
5, 6, 7 en 8 kunnen hieraan meedoen.  
Kinderen die hieraan mee willen doen kunnen zich inschrijven voor 14 septem-
ber 2016. Dit kan via de website van KLA4. 
Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u een team wilt begeleiden. Dit 
is erg belangrijk omdat we zonder begeleiders niet mee kunnen doen aan dit 
toernooi. Op het inschrijfformulier vindt u ook meer informatie over dit toernooi.  
We zien de inschrijvingen graag tegemoet. Voor vragen kunt u altijd mailen naar 
sportcommissie@kla4.school.  
Hartelijke groet, 
De KLA4 sportcommissie 
 
 
Hoop voor Adriënne! (ingezonden)!
Help Adriënne mee MS te verslaan! 
Deze Leusdense kanjer kan in Mexico een behandeling krijgen die haar genezen 
kan… Hiervoor hebben wij jullie hulp nodig! Op de website en op facebook kun je 
lezen hoe! www.HoopVoorAdrienne.nl 
 
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 14 oktober 2016  

Eventuele kopij kunt aanleveren t/m maandag 10 oktober 2016 
 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
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