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Bijdrage van Meester Michiel 
De herfstvakantie staat voor de deur. Wat bijzonder om te zien hoe goed KLA4 al 
draait. We hebben een intensieve periode van opstarten achter de rug, maar we 
kijken vol trots terug op hoe het nu al gaat. Hierbij wil ik alle kinderen, ouders en 
leerkrachten bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en positiviteit! 
We merken een toename van het aantal aanmeldingen. Op dit moment zijn we de 
plannen aan het maken om na de kerstvakantie een instroomgroep te gaan star-
ten voor de jongste kleuters, omdat anders de kleutergroepen te vol worden. Dit 
is eigenlijk een luxeprobleem. Nieuwe ouders komen kijken en zijn enthousiast 
over ons nieuwe gebouw en het TOM onderwijs. 
Nu een weekje uitrusten en opladen voor een nieuwe periode. We hebben er weer 
zin in! 
Michiel Fokkelman 
 
 

Jarigen 
In de maand oktober vieren wij de verjaardagen van: 
Fabian van Wegen, Julia Westerhof, Kian Lindemulder, Mila 
Malestein, Lara Hertogh, Odin van der Veer, Wieger 
Schulenklopper, Charlotte van Grol, Roos Holwerda, Alyssa 
Walen, Hidde Roest, Nick van Uffelen, Amy de Jong, Tobias 
Verweij, Evi Hofland, Mika Brons, Sophie Alewijnse, Sem 
Hoolt, Vica Meilink, Dion Goosens en Mare van den Heuvel. 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Eind september is Sem Hoolt begonnen in groep 4. In november starten Mila Goo-
sens, Lea Bekhuis, Luc Nguyen, Lisa Verdonk en Jan Schurink in groep 1-2. Van 
harte welkom op KLA4! 
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Communicatie 
We hebben in het team afgesproken dat er elke 2 weken een mail komt vanuit de 
Units met informatie over het reilen en het zeilen in de Unit. Zo blijft u goed op 
de hoogte. Dit jaar hebben we in verband met de drukte rondom de verhuizing en 
de start van de nieuwe school geen groepsinformatieavond gehouden. Wel zult u 
na de herfstvakantie een informatieflyer ontvangen over de Unit van jullie 
kind(eren) met alle informatie. Daarnaast staat er al veel informatie op onze web-
site en Facebook (zie berichtje hieronder). 
We hopen dat jullie ook naar ons toe komen als er vragen zijn.  
 
 

Website / Facebook 
Wisten jullie eigenlijk wel dat we een prachtige website hebben van KLA4? 
www.kla4.school Hierop staat van alles over onze school. De jaarkalender is hier 
bijvoorbeeld te vinden en binnenkort informatie over alle groepen. Er staat al een 
leuke Powerpoint op over hoe een dag op KLA4 eruit ziet. Klik HIER! De moeite 
waard om te bekijken. Binnenkort plaatsen we ook een filmpje over ons TOM-
onderwijs op de website.  
Onze Facebookpagina wordt ook veel bekeken. De meeste ouders vinden het heel 
leuk dat ze op deze manier op de hoogte worden gehouden van alles wat er op 
school gebeurt. 
Mocht het zo zijn dat je liever niet wil dat je kind(eren) op de website en Facebook 
te zien zijn, wil je het dan melden bij Michiel? Dan kunnen we hier rekening mee 
houden. 
 
 

Garderobes 
Helaas zijn de garderobes op sommige plekken nog steeds niet af. Hierdoor is het 
nog wel wat rommelig allemaal. We merken dat de kinderen veel tassen meene-
men en dat de garderobes heel vol zijn. Een tip is om de koeltasjes te gebruiken 
en die niet in een extra tas te doen. Dan past het allemaal beter. 
Daarnaast hebben we besloten om geen gebruik meer te maken van luizenzakken. 
Het nut hiervan!is!niet!bewezen.!
 
 

Kinderboekenweek 
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek. 
De opening was leuk, voor het eerst met de hele school 
op de trap. Filmpjes en foto’s hiervan zijn te vinden op 
de website en Facebook.  
De boekenbeurs was ook een succes. Er zijn heel veel 
boeken geruild en later zijn er nog zo’n 100 boeken ver-
kocht. Lekker lezen in de vakantie dus!  
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Even voorstellen, onze stagiaires 
Hallo, mijn naam is Ramona Bijl, ben 19 jaar en woon in Leusden. 
Ik doe een MBO opleiding onderwijsassistent in Utrecht en ik zit nu 
in het 3e jaar van mijn opleiding. Dit schooljaar loop ik het hele 
jaar stage in groep 4/5A bij juf Sandra, maar help ook in de rest 
van de Unit. Ik ben op maandag en dinsdag aanwezig in de school. 
Ook zal ik helpen bij andere klassen of bij activiteiten van de school 
als dat nodig is. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om bezig te zijn 
met muziek. 
 

 
Mijn naam is Manon en ik loop stage in groep 7/8A van KLA4. Ik 
ben twintig jaar jong en ik volg de opleiding Onderwijsassistent 
aan MBO Amersfoort. Ik woon nu 2,5 jaar in Amersfoort en dat be-
valt me heel erg goed. Wat ik leuk vind om te doen en wat dan ook 
mijn hobby’s zijn, is dansen, schrijven, muziek luisteren en se-
ries/films kijken.! 

 
 
Mijn naam is Merel van Reenen en ik loop een half jaar stage in 
groep 1/2B bij juf Petra en juf Inge. Ik ben 19 jaar en woon in 
Leusden. Als opleiding doe ik de PABO op de Marnix Academie in 
Utrecht. Wat ik erg leuk vind om te doen in me vrije tijd is: koken, 
bakken en gezellig met vriendinnen afspreken. Ook vind ik het erg 
leuk om creatief bezig te zijn. Ik hoop hier veel te leren.!!

 
 
Mijn naam is Simona van Eijden ik ben 20 jaar en ik loop sinds september dit 
jaar stage in groep 3 bij Marja. Ik ben er elke maandag en dinsdag tot en met het 
einde van het schooljaar. Ik hou van gezelligheid en ben daarom in mijn vrije tijd 
ook veel met vriendinnen. Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding onderwijs-
assistent op het ROC Midden Nederland in Amersfoort. Ik hoop dat ik hier een leuk 
en leerzaam jaar tegemoet ga. 

 
Ik ben Esther, 17 jaar oud en ik volg de opleiding onderwijs-
assistente op MBO Amersfoort en zit nu in mijn tweede jaar. Ik 
loop op ma,di,wo en vrijdag stage in groep 1/2B maar ben ook 
vaak te vinden in groep 1/2A. Vanaf jongs af aan wil ik al met 
kinderen werken en met kinderen bezig zijn is dan ook wat ik 
het liefste doe. Goed contact met de kinderen vind ik belang-
rijk.!Naast mijn stage en school heb ik een bijbaantje in de 

supermarkt en heb ik een oppaskindje waar ik af en toe oppas. Ook vind ik het 
leuk om ik mijn vrije tijd te sporten en te gaan winkelen. Ik leer hier veel en ik 
heb het hier erg naar mijn zin!! 
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Nieuwe Ouderraad 
De eerste activiteit van de nieuwe ouderraad van de 
KLA4 was een succes. Veel kinderen hebben boeken in-
geleverd en leuke boeken uitgezocht. De voorbereidin-
gen voor de volgende activiteit, namelijk het Sinter-
klaasfeest zijn al in volle gang. Op de dag van de Leraar zijn de meesters en juffen 
verrast met een leuke attentie. De ouderraad is dus al vol op stoom. Het is fijn 
dat alle klassen twee klassenouders hebben, daarmee staat de organisatie van de 
activiteiten en kunnen we gaan voor ons doel: De leukste en gezelligste school 
van Leusden worden! Daar kunnen wij naast de klassenouders het hele jaar nog 
meer hulp bij gebruiken, schroom niet om je aan te melden als er hulp nodig is 
op school. En vergeet ook niet de ouderbijdrage, want leuke dingen organiseren 
kost in de meeste gevallen wel iets. We proberen de kosten zo laag mogelijk te 
houden, maar we hebben toch echt uw steun nodig! 
Groeten namens de ouderraad, Roos Tolboom 
 
 

Gezocht 
Overblijfouders gezocht 
We zoeken voor KLA4 nog steeds een aantal overblijfouders! We zijn blij met ons 
vaste team en willen die graag verder versterken. Als u meer informatie wil of u 
wilt zich aanmelden, mail dan naar overblijf@kla4.school 
 
Sponsor gezocht voor nieuwe KLA4 schoolshirts 
We gebruiken onze KLA4 hesjes veel, maar we willen voor de sporttoernooien ook 
graag nog een aantal KLA4 sportshirts aanschaffen. Hiervoor zijn we op zoek naar 
sponsors. Graag komen we in contact met bedrijven die iets voor ons zouden 
kunnen betekenen. 
Graag tips en ideeën mailen naar Michiel (info@kla4.school) 
 
Biebouders gezocht 
Iedere vrijdag ochtend mogen de kinderen van unit 2 en 3 een leesboek uitzoeken 
in onze schoolbieb. Het uitlenen en weer innemen van de boeken doen we met 
behulp van een biebprogramma op de laptop. 
 
Hulpouders: 
-! helpen de kinderen bij het uitzoeken van een boek 
-! scannen de barcodes om de boeken juist uit te lenen en in te nemen 
-! ruimen de ingeleverde boeken weer op in de juiste kast  
 
Om half 9 starten we met uitlenen, rond 10.00 uur is alles weer opgeruimd. 
We streven ernaar de hulpouders maximaal 2x per kwartaal in te delen. Voorkeur 
kan voor ieder rooster worden doorgegeven. We plannen dan de hulpouders alleen 
in op dagen dat het uitkomt.  
 
 
 
 

 



  

 

Data  
komende 
tijd: 
17 okt. t/m 21 oktober 
Herfstvakantie 
 
Donderdag 27 oktober 
Oud papier 
 
Vrijdag 11 november 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Vrijdag 18 november 
Versieren Sinterklaas 
 
Dinsdag 22 november 
10 min. gesprekken 
 
Woensdag 23 november 
Lootjes trekken 
 
Donderdag 24 november 
- 10 min. Gesprekken 
- Oud papier 
- Schoenzetten 
 
Maandag 5 december 
- Sinterklaasviering 
- Continurooster 
- Onderbouw middag 

vrij 
 
Dinsdag 6 december 
Versieren kerst 
 
Vrijdag 9 december 
Nieuwsbrief KlA4 
 
Donderdag 22 december 
- Oud Papier 
- Kerstviering 
 
Vrijdag 23 december 
- OB hele dag vrij 
- BB middag vrij 
 
26 dec. t/m 6 januari 
Kerstvakantie 

 
 
Gezocht ouderlid voor de identiteitscommissie 
Onze school zoekt een ouder die zitting wil nemen in de identiteitscommissie van 

Voila. Onder stichting Voila vallen 11 scholen, zowel openbare, 
als christelijke, katholieke en interconfessionele. De identiteits-
commissie is in het leven geroepen om de identiteit van de ver-
schillende zuilen te versterken, in elk geval te waarborgen. Wat 
betekent de identiteit van de interconfessionele scholen in de 
praktijk?, hoe is dat zichtbaar? Datzelfde geldt ook voor de ka-
tholieke, protestants christelijke en de openbare scholen. De 

commissie komt 1 a 2 keer per jaar op een avond bijeen onder leiding van een 
extern deskundige. Zij bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten van de verschillende 
zuilen. Voor de interconfessionele zuil zoekt de commissie nog een ouder. 
Ik geef geïnteresseerde ouders graag nadere uitleg over het functioneren van deze 
commissie. Graag mailen naar jmulder@voilaleusden 
John Mulder, sectordirecteur Atria 
 
 
Tennistoernooi (ingezonden) 
De tennismiddagen zitten er helaas al op. Het was een groot succes! Op zaterdag 
12 november willen we dit graag afsluiten met alle kids die hebben meegedaan 
met de tennisclinic. We maken er een toernooi van in de hal bij LTV Leusden. Het 
start om 15u en eindigt rond 17u. 
Zit je in groep 4 of 5 en wil je graag meedoen met een tennistoernooi? Geef je 
dan voor 10 november op via arjanvermeij@casema.nl en ga de strijd aan met 
alle andere kinderen. 
Geef bij aanmelding je naam, e-mailadres, school en leeftijd aan. Dan krijg je!
persoonlijk via de mail meer informatie toegestuurd. 
 
 
Sportcommissie 
Kom jij de Sportcommissie versterken? De 
sportcommissie staat voor veel sport plezier 
voor de kinderen. Gedurende het schooljaar 
zijn er diverse schooltoernooien waarvoor de 
kinderen zich kunnen inschrijven. De sport-
commissie 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 ver-
zorgd. Heb jij organisatorisch talent en affiniteit met sport? Kom dan onze com-
missie 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. 
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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 september 
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 toer-
nooi. 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 
 
 
Bijlages 

•! Hoop voor Adriënne, benefiet concerrt 
•! Kameleon 
 

 
De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 11 november 2016  
Eventuele kopij kunt aanleveren t/m maandag 7 november 2016 

 
Fijne herfstvakantie, Team KLA4 

 


