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Bijdrage van Meester Michiel 
Deze extra nieuwsbrief leek ons handig om allerlei losse mailtjes te voorkomen. 
Zo proberen we duidelijk te communiceren naar jullie als ouders in deze tijd met 
veel activiteiten. In deze nieuwsbrief nieuws van juf Mariet Thuis, onze intern 
begeleider. Daarnaast een aantal praktische zaken in de aanloop naar het Sinter-
klaas- en Kerstfeest. Een mooie, gezellige, maar ook best drukke tijd voor ons 
allemaal. Op vrijdag 9 december komt er nog een nieuwsbrief uit.  
 
 
 

Vertrek Mariet Thuis 
Beste ouders, 
In februari van dit jaar heb ik de taak aanvaard om, naast intern begeleider van 
de Klimrakker en nu KLA4, ook intern begeleider te worden van Taalschool Voila 
voor nieuwkomers. 
Inmiddels zijn er veel minder kinderen op de Taalschool waardoor anderhalve dag 
IB daar niet meer in verhouding staat tot het werk. Dat maakt dat ik rond ben 
gaan kijken naar een nieuwe baan. En die heb ik gevonden. 
 Op het MBO is een entreeopleiding NT2 voor anderstaligen (NT2= Nederlands als 
tweede taal) waar studenten tussen 16 en 30 jaar proberen in een jaar hun start-
papieren te behalen voor het MBO. Daar word ik docent en ga ik Nederlands en 
burgerschap geven en begeleiden bij de vele studie- en stage-opdrachten. 
Omdat het een baan is voor vier dagen, betekent dit dat ik ook KLA4 ga verlaten. 
Na 17 jaar Klimrakker en de start van KLA4 is dat een hele stap. 
Als intern begeleider en daarvoor ook als remedial teacher heb ik, vaak tijdelijk, 
contact met een deel van u. De rest van mijn werkzaamheden speelt zich voorna-
melijk achter de schermen af. Om u in de gelegenheid te stellen afscheid van mij 
te nemen als u dat wenst, zal ik de laatste twee weken voor de kerstvakantie 
zorgen in het begin en aan het eind van de dinsdagen en woensdagen geen af-
spraken te maken. U bent dan van harte welkom in een van de twee spreekkamers 
beneden of in RT- ruimte bovenaan de trap. En anders zien we elkaar wellicht op 
donderdagavond met kerst op school. De kinderen zoek ik even op in de klas in 
de laatste week voor de kerstvakantie. 
Met pijn in het hart maar ook met zin in deze nieuwe stap ga ik per 1 januari KLA4 
verlaten. 
Ik weet nu al dat ik iedereen zal gaan missen.  
Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd van en meegemaakt met de 
kinderen, met mijn collega’s en met u. Die tijd zal ik voor altijd koesteren. 
Hartelijke groet, Mariet Thuis 
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Verkeerssituatie 
Graag wil ik nog een keer aandacht vragen voor de situatie rondom de fietsen, 
fietspad en Asschatterweg. Het is een tijdelijke situatie, maar kinderen en ouders 
beseffen vaak niet wat er soms gebeurt. Met regelmaat worden fietsen omver 
gelopen en doet niemand er wat aan. Laatst werd er bijna weer een oudere dame 
van de fiets gereden door de kinderen die zomaar ergens tussen alle ouders door 
het fietspad op fietsen. 
We zien de situatie bij regen ook verslechteren. Toch veel kinderen die met de 
auto op de Asschatterweg worden afgezet met alle drukte van dien. Kinderen lo-
pen dan zomaar het fietspad op en kijken niet op of om. Ons advies is om te 
parkeren bij Klimrakker en het laatste stukje te lopen. We vragen hiervoor jullie 
medewerking.  
 

Ouderbetrokkenheid 
Afgelopen woensdag hebben we tijdens de MR-vergadering een aantal zaken 
rondom ouderbetrokkenheid besproken. Er komen veel positieve en leuke reacties 
op de mooie nieuwe school, maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo wordt 
de kleinschaligheid en het ontmoeten van elkaar wel gemist.  
Dit zijn geluiden die we vaker horen en zeker serieus willen nemen. We willen in 
de komende tijd ouders meer gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. Zo is 
het mogelijk om via de eigen ingang naar de groepen te gaan en daarna door de 
hoofdingang naar buiten te gaan. Dan komen we elkaar tegen in de hal bij de 
keuken. Ouders zijn daar altijd van harte welkom om elkaar te ontmoeten, of even 
koffie te drinken. Als er nog andere ideeën zijn, dan horen we dat graag.  
Tijdens de Kerstviering komt er ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
tussen de beide vieringen in. Hierover binnenkort meer informatie.  
Daarnaast zullen we in januari een informatieavond organiseren waarin we een 
plenair gedeelte hebben, maar er ook ruimte is om elkaar te ontmoeten in de 
stamgroep. Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging voor deze avond. 
 
 

Bericht van de ouderraad 
Door een fusie van scholen krijg je dat verschillende tradities en gebruiken op 
elkaar afgestemd moeten worden. Een voorbeeld hiervan wat nu heel actueel is, 
is het Sinterklaasfeest. Maar zo zullen er wel meer volgen, vooral in het eerste 
jaar komen er verschillen aan de orde. Bij De Vallei was het gebruikelijk dat de 
onderbouw-kinderen vanuit de OR-pot een cadeautje krijgen en dat de bovenbouw 
dit zelf moeten bekostigen. Bij de Klimrakker zat de hele school in het budget van 
de OR. Om alle extraatjes op school te bekostigen wordt er ieder jaar een begro-
ting opgesteld. Hierin staat hoeveel geld naar welk extraatje op school gaat.  
Vanuit De Vallei zitten onder andere de Bibliotheek en de Dierenvallei in het bud-
get van de ouderbijdrage. Twee dingen die een aanvulling zijn op wat op de Klim-
rakker niet was, maar we wel als KLA4 willen koesteren. We proberen de bijdrage 
voor de extraatjes zo laag mogelijk te houden, daarvoor moeten er keuzes ge-
maakt worden. Wij hopen dat ieder hier begrip voor kan hebben en dat we er met 
zijn allen een actieve en gezellige school van kunnen maken! 
 
PS mocht je de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, doe dit graag zo spoedig 
mogelijk! 
 
Groeten namens de ouderraad, 
Roos Tolboom 
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Sinterklaasconcert vrijdag 2 december 
Het Sinterklaasconcert van 2 december komt al snel dichterbij. Over een week is 
het zover. De Big Dipper Bigband uit Utrecht (met meester Michiel op de piano) 
komt met 30 man spelen. Ze spelen een muzikale familievoorstelling die onder-
steund wordt door een toneelgroep en natuurlijk is Sinterklaas er ook.  
Er moeten minimaal 100 mensen komen om de voorstelling door te kunnen laten 
zijn. Het is dus belangrijk om van tevoren aan te melden. We zitten nu op onge-
veer 40 aanmeldingen. Aanmelden kan via DEZE LINK.  
 
 
 

Versieren Kerst dinsdag 6 december 
Als het Sinterklaasfeest voorbij is gaan we de school meteen in kerststemming 
brengen. Op maandag 6 december vanaf 18:30 ben je van harte welkom om te 
komen helpen. We kunnen veel handen gebruiken! 
 
 
 

Oproep Kerstorkest 
Tijdens de Kerstvieringen van donderdag 22 december gaan de leerkrachten een 
musical opvoeren. De kinderen zijn het koor en we willen de liedjes graag bege-
leiden met een live band! Het lijkt ons leuk om een band te vormen met kinderen 
en ouders. Als er ouders zijn, die een instrument bespelen kun je je melden bij 
Michiel (info@kla4.school) 

 
 
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 9 december 2016  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren t/m 
maandag 5 december 2016 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
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