
               11 november 2016 

Data  
komende 
tijd: 

Dinsdag 22 november 
10 min. gesprekken 
 
Donderdag 24 november 
- 10 minuten gesprekken 
- Oud papier 
- Schoen zetten 
 
Maandag 5 december 
- Sinterklaasviering 
- Continurooster BB 
- Onderbouw middag vrij 
 
Dinsdag 6 december 
Versieren Kerst 
 
Vrijdag 9 december 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Donderdag 22 december 
- Oud papier 
- Kerstviering 
 
Vrijdag 23 december 
- Onderbouw dag vrij 
- Bovenbouw middag vrij 
 
26 dec t/m 6 januari 
Kerstvakantie 
 
 

 
Inhoud 

•! Bijdrage van meester Michiel 
•! Jarigen 
•! Instroomgroep 
•! Oproep Dierenvallei 
•! Luizencontrole 
•! Aanmelden 10 minutengesprekken 
•! Portfolio en ouderportaal ParnasSys 
•! Sinterklaas 
•! Oproep overblijven 
•! Update bouw en interieur 
•! Medicijnen 
•! Nieuws van de OR 

 
 

Bijdrage van Meester Michiel 
Vandaag is het Sint-Maarten, een eeuwenoud feest met een mooie boodschap: 
Geef weg van je overvloed. Als je geeft, dan ontvang je veel. Prachtig dat we dit 
mochten doen met een deel van het geld van de sponsorloop. Inmiddels is een 
deel van ons oude meubilair onderweg naar Ghana. In de komende periode leven 
we toe naar twee mooie feesten. Sinterklaas en Kerst zijn feesten van geven en 
ontvangen, beide op hun eigen manier.  
Met KLA4 gaat het goed. Steeds meer dingen komen letterlijk en figuurlijk op zijn 
plaats terecht. Het gebouw komt steeds meer af en ook de buitenruimte ontwik-
kelt zich. Veel nieuwe ouders en ook belangstellenden vanuit het onderwijs komen 
langs en zijn enthousiast. Zo kunnen ook wij ons enthousiasme geven en compli-
menten ontvangen. 
 
 

Jarigen 
In de maand november vieren wij de verjaardagen van: 
Jilles Droppers, Roano Willems, Bart Tolboom, Sem Sandrink, 
Mila Goosens, Viggo van de Pol, Myrthe Bruinsma, Hugo Vogel-
zang, Lukas Oors, Kay Arts, Twan Roest, Koen van Urk, Ray 
Beerling, Julia Wendt, Anna van Kampen, Iefke Mazenier en  
Renate Snip! Van harte gefeliciteerd allemaal!!  
 
 

Instroomgroep 
We zijn heel erg blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen op KLA4. We hebben 
inmiddels 2 mooie groepen 1/2. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Deze 
groepen worden na de kerst wel wat te groot. Daarom hebben we besloten om na 
de kerstvakantie een instroomgroep te gaan starten. We zijn bezig om de details 
uit te werken. Inmiddels is het duidelijk geworden dat er financiën beschikbaar 
zijn om de bemensing rond te krijgen en we zijn in overleg met de BSO om te 
kijken of de instroomgroep op de ‘basisgroep-momenten’ daar een plek kan krij-
gen. Binnenkort zullen de ouders van de groepen 1/2 en de instroomgroep hier-
over alle details krijgen. 
 

Oproep Dierenvallei 
Welke ouder/ouders is/zijn in de gelegenheid om één keer in de week de schorten 
die de kinderen gebruiken bij het schoonmaken in de Dierenvallei te wassen? 
Graag aanmelden bij Michiel Fokkelman. info@kla4.school 
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Luizencontrole 
Na de luizencontrole van afgelopen woensdag blijk dat de luizenplaag nog steeds 
niet de kop is ingedrukt! Het blijft van belang dat u uw kinderen de komende 
weken regelmatig blijft controleren op luizen en neten! 
 
 

Aanmelden 10-minutengesprekken met Doodle 
Als het goed is hebben jullie allemaal een uitnodiging gekregen om de 10-minu-
tengesprekken in te plannen. Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen we 
het graag. Bij de gesprekken van 22 en 24 november zijn de kinderen vanaf groep 
4 van harte welkom om erbij aanwezig te zijn.  
 
 

Portfolio en ouderportaal ParnasSys 
Op de studiemiddag van woensdag 26 oktober hebben we met het team besloten 
dat we het ouderportaal van ParnasSys (ons administratieprogramma) gaan ge-
bruiken. Dit houdt in dat jullie vanaf januari een inlognaam en wachtwoord krijgen 
voor het ouderportaal. In dit portaal kunnen jullie je eigen NAW gegevens beheren 
en de resultaten van de methode- en CITO toetsen van jullie kind(eren) op elk 
moment zien. Er zijn nog meer mogelijkheden en die willen we in de komende tijd 
gaan uitzoeken. Meer informatie over het ouderportaal volgt nog.  
Daarnaast willen we niet meer gaan werken met een rapport, maar we gaan voor 
KLA4 een portfolio ontwikkelen. We vinden deze doelgerichte manier van werken 
veel beter passen bij ons TOM-onderwijs. Inmiddels in de werkgroep portfolio voor 
het eerst bij elkaar geweest. We houden jullie op de hoogte.  
 
 

Sinterklaas 
Morgen komt Sinterklaas aan in Nederland. De Sintcommissie is al heel druk in de 
weer om alles voor te bereiden. Fantastisch dat zoveel ouders zich inzetten om 
ons hierbij te ondersteunen. KLA4 en De Bongerd werken hierin ook heel prettig 
samen. Vandaag is de school helemaal in Sint-stemming gebracht. 

 
Op vrijdagavond 2 december van 18:30 tot 19:30 is er onze school een heel bij-
zonder Sinterklaasconcert. Een uitnodiging volgt binnenkort! 
 
 

Oproep Overblijven 
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfouders. Vooral voor de donderdag en de 
vrijdag. Graag mailen naar overblijf@kla4.school 
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Update bouw en interieur 
Inmiddels zijn de leerpleinen zo goed als klaar en wordt er hard gewerkt aan de 
laatste details. Ook de keukens zijn nu bijna klaar. Afgelopen dinsdag heeft juf 
Annemieke voor het eerst de kookplaten kunnen gebruiken voor de kookwork-
shop.  
Buiten kunnen jullie zien dat het parkeerterrein, de stal van de Dierenvallei en de 
sporthal steeds meer vorm krijgen. De voortgang verloopt voorspoedig, maar we 
zullen nog wel wat geduld moeten hebben voordat alles af is.  

 
 
 

Medicijnen 
Het komt nog regelmatig voor dat kinderen een pilletje meekrijgen naar school. 
De afspraak is dat wij dat niet zomaar mogen geven/laten innemen. Ouders moe-
ten hier (schriftelijk) toestemming voor geven! 
 
 

 

Nieuws van de OR 
De decembermaand komt al in zicht. Een leuke en ook een beetje spannende 
maand voor de kinderen. Om het extra feestelijk te maken op school wordt de 
school in stijl versiert. Eerst voor het Sinterklaasfeest en dan voor het Kerstfeest. 
Hierbij zijn alle helpende handen welkom. Dus mocht je tijd vrij kunnen maken: 
kom helpen met het versieren!  
Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage nog niet betaald. Zouden 
jullie dit alstublieft willen doen. Met de steun van jullie kant kunnen wij voor de 
kinderen leuke activiteiten organiseren! 
De bijdrage bedraagt €38,- per kind en kan op het volgende IBAN-nummer: 
NL51INGB0007536778 ten name van Ouderraad KLA4 in Leusden worden over-
gemaakt. 
Groeten namens de ouderraad, Roos Tolboom 
 
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 14 oktober 2016  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren t/m 
maandag 10 oktober 2016 

 
Met vriendelijke groeten, Team KLA4 


