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Bijdrage van Meester Michiel 
Dit is de laatste nieuwsbrief KLA4 van 2016. We kijken 
terug op een zeer bewogen jaar. Wat is er veel 
gebeurd in het afgelopen jaar! Van 2 scholen naar 1 
school, van 2 oude gebouwen naar 1 prachtig nieuw 
gebouw, van 2 teams naar 1 fantastisch team leer-
krachten. Wat is er veel veranderd! Het heeft veel 
energie gekost, maar ook heel veel opgeleverd. We 
kijken er met veel trots op terug.  
We kijken nu vooruit naar een bijzondere kersttijd. In 
deze tijd denken we na over een andere grote veran-
dering. Een grote God werd een klein mens. Een 
verandering die veel mensen elk jaar nog gedenken. 
Ook op KLA4 besteden we hier aandacht aan. Feesten 
zoals het Kerstfeest geven onze school inhoud en identiteit. We sluiten deze 
kersttijd af met een musical door alle leerkrachten. Hierover verderop meer. 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Jona van Deventer Daniel Snijders, Yjara Nijhof, Morris Geljon, Seb van der Meel 
en Sophie Schmidt starten na de kerstvakantie op KLA4. Wij wensen jullie een 
fijne tijd toe op onze school. 
 
 

Jarigen 
In december zijn de volgende leerlingen van KLA4 jarig: Jona 
van Deventer, Nazeli Akopyan, Mara van Dijk, Mirre Haarmans, 
Inge Aalpoel, Jente Gort, Oliver Kok, Ryan Agterberg, Resa Lip, 
Selah Vos, Indy Saltzmann, Robin Vink, Luna en Sol Geelen, 
Yana Raes, Flin Tolboom, Thomas Verschuur, Lisette Schilling, 
Hugo Oosterloo, Thijs Evers, Fiene Roest, Dewi Bunnik, Siem 
Smit, Nore Wind, Joppe in ’t Veld, Daniel Snijders, Seb van der 
Meel. Van harte gefeliciteerd! 
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Afscheid Mariet Thuis 
Om jullie in de gelegenheid te stellen afscheid van Mariet te nemen, zal ze de 
laatste twee weken voor de kerstvakantie zorgen dat ze in het begin en aan het 
eind van de dinsdagen en woensdagen geen afspraken heeft. Van harte welkom 
in een van de twee spreekkamers beneden of in de RT-ruimte bovenaan de trap 
om haar de hand te schudden. Zoek haar gerust op! 
Op donderdag 22 december na afloop van de kerstviering nemen wij als team 
afscheid van Mariet. 
 
 

Nieuwe IB’er Danielle van Putten 
We zijn blij dat we jullie kunnen melden dat we een opvolger van Mariet, een 
nieuwe IB’er bovenbouw, benoemd hebben. We denken dat we een waardevolle 
aanvulling voor ons team gevonden hebben. Hierbij zal Daniëlle zich aan aan 
jullie voorstellen. In de komende periode zal ze al regelmatig op school zijn om 
kennis te maken en zich in te werken zodat ze na de kerstvakantie goed voorbe-
reid kan starten.  
 
Mijn naam is Daniëlle van Putten-Werkman. Ik woon in Leus-
den met mijn man Pim en onze 3 kinderen (Tobias, Roeland en 
Liselot). Ik werk nu bijna 20 jaar in het onderwijs, waarvan de 
laatste 10 jaar in Nijkerk. Vanaf januari 2017 zal ik 2 dagen per 
week op KLA4 te vinden zijn als intern begeleider. Daarnaast 
zal ik nog 1,5 dag blijven werken op mijn huidige school. Naast 
mijn gezin en werk volg ik een masterstudie die ik aan het eind 
van dit schooljaar hoop af te ronden. In mijn vrije tijd zing ik met veel plezier in 
het Amersfoortse koor Swing Close. Verder houd ik van handwerken, lezen en 
basketballen. Ik zie er naar uit om op KLA4 te komen werken!  
Groeten, Daniëlle 
 
 

Verkeerssituatie 
Afgelopen week is het een paar keer voorgevallen dat er bouwverkeer was rond 
het in- en uitgaan van de school. Dit is niet de bedoeling. Hierover hebben we 

duidelijke afspraken gemaakt met Pellikaan. He-
laas ging het in de afgelopen week niet goed. Er 
is direct actie op ondernomen door Pellikaan en 
contact geweest met de bestuurders. Iedereen 
neemt de situatie met hoge prioriteit op en Pel-
likaan zal in het vervolg er extra alert op te zijn. 
Ze proberen de verkeerbewegingen rond de 

school aankomst- en vertrektijden tot een minimum te beperken en er een 
verkeersregelaar erbij te zetten voor de veiligheid. 
Het moet natuurlijk ook van beide kanten komen. Pellikaan geeft aan dat zij op 
hun beurt ook schrikken hoe ouders en kinderen onoplettend achter de transpor-
ten doorschieten en de grens van de bouwplaats niet respecteren. Laten we er 
beide alert op zijn. Wij hopen de komende paar weken samen nog een veilige 
bouw te kunnen realiseren en gaan ervan uit dat incidenten als in de afgelopen 
week niet meer zullen plaatsvinden. 
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Terugblik Sinterklaasconcert en Sinterklaasfeest 
Afgelopen vrijdag trad de Bigband van Meester Michiel op. Een mooi verhaal 
werd met veel liedjes uitgespeeld. Het was een heel leuke voorstelling voor een 
goed gevulde zaal. Voor ons was het ook een test m.b.t. het opvoeren van een 
musical. De akoestiek, de ruimte in de speelzaal, de podiumtrap, de schuifwand 
en de geluidsinstallatie voldeden heel goed. Dergelijke activiteiten kunnen heel 
goed in de centrale hal worden georganiseerd. Op naar de kerstviering! 
 

 
 
Het Sinterklaasfeest afgelopen maandag 5 december was, mede dankzij alle 
ouderhulp, zeer geslaagd. Na een koude en korte aankomst kwamen alle 
kinderen bij Sinterklaas langs. Fantastisch om te zien hoe groot en klein hiervan 
konden genieten. Een mooi 1e sintfeest van KLA4 en een goede samenwerking 
met De Bongerd.  
Hierbij willen we alle ouders en vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen 
heel hartelijk bedanken! Zonder jullie was deze dag niet mogelijk. Speciale dank 
voor de sintcommissie. 
 
 

Wereldlichtjesdag (uit Trefwoord) 
Komende zondag 11 december is het Wereld-
lichtjesdag. Op deze dag, om 19.00 uur, steken 
mensen overal ter wereld kaarsjes aan ter 
nagedachtenis aan overleden kinderen. De 
wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor 
mensen die een kind verloren hebben. Daar-
naast is er het besef dat je niet alleen bent met 
je verdriet. De vraag is of jullie mee willen 
doen. 
 
 

Kerstfeest 
We leven toe naar het kerstfeest. De school is inmiddels dankzij vele ouders! al 
in kerststemming gebracht en de 1e liedjes zijn al geoefend. In de traditie van 
Klimrakker vieren we maandag 12 en 19 december onze adventsvieringen. Een 
mooi gebruik die KLA4 rijker maakt.  
Speciale aandacht voor het programma van donderdag 22 december. In de 
ochtend houden we met de kinderen een viering en daarna gaan we gezellig 
knutselen in alle groepen. Om 12:00 zijn alle kinderen vrij. We zullen namelijk 
met alle leerkrachten een musical uitvoeren. In de middag bouwen we alles op 
en hebben we een generale repetitie. 
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Het belooft een leuke musical te worden met als titel “Volg de ster”. Meester 
Michiel zorgt (dit keer zonder Big Band) voor live begeleiding. Er zijn twee 
uitvoeringen, van 17.30 tot 18.15 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. Tussen 18.15 
en 19.00 uur is er een gezamenlijke borrel voor alle ouders en kinderen zodat 
we elkaar kunnen ontmoeten.  
We hebben de volgende verdeling bedacht: 
De 1e groep: Leerlingen met achternaam beginnend met A t/m K (fam. Aalpoel 
t/m fam. De Kruiff = 124 lln.). 
De tweede groep: Leerlingen met achternaam beginnend met L t/m Z (familie 
Latumahina t/m familie v Zandbrink = 133 lln.). Zo zijn de aantallen evenredig 
verdeeld en passen we met elkaar in de hal.  
Een uitnodiging volgt nog.  
 

 
 
 

Donderdag 22 december kinderen 12.00 uur vrij 
Op donderdag 22 december zijn alle kinderen dus 
om 12.00 uur vrij. Deze middaguren halen de 
kinderen in de avond in tijdens de kerstviering. Dat 
was bij Klimrakker al een gebruik en voor ons nu 
heel handig i.v.m. het oefenen en het opbouwen 
van de musical.  
Als het een probleem voor jullie is, dat jullie 
kind(eren) deze middag vrij zijn, dan zorgen wij in 
samenwerking met de BSO natuurlijk voor opvang 
voor jullie kind(eren). Graag horen we dat dan 
z.s.m. zodat we hier rekening mee kunnen houden. Graag mailen naar in-
fo@kla4.school.  
 
 

In ears voor de computer 
We zijn op zoek naar een goed alternatief voor de koptelefoons bij 
de Chromebooks in Unit 3. We zouden graag uitproberen hoe het 
werkt als alle kinderen een eigen setje in-ears mee zouden nemen. 
De meeste kinderen hebben wel een of meer setjes oordopjes thuis 
liggen. Als er kinderen zijn, die geen oordopjes meenemen, dan 
zorgen wij ervoor.  
 

 



               9 december 2016 

Data  
komende 
tijd: 

 
Maandag 12 december 
Opening parkeerplaats om 
13.00 uur 
 
Donderdag 22 december 
- Oud papier 
- Kerstviering 
- Vanaf 12.00 uur  

iedereen vrij! 
 
Vrijdag 23 december 
- Onderbouw dag vrij 
- Bovenbouw middag vrij 
 
26 dec t/m 6 januari 
Kerstvakantie 
 
Maandag 9 januari 
- 9.00 uur: Nieuwjaars-

koffie en –thee in de hal 
- Laatste aanleverdatum 

kopij nieuwsbrief 
 
Vrijdag 13 januari 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Woensdag 25 januari 
Voorleesontbijt 
 
Donderdag 2 februari 
Oud papier 
 
Maandag 6 februari 
Laatste aanleverdatum 
kopij nieuwsbrief KLA4 
 
Vrijdag 10 februari 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Vrijdag 24 februari 
Carnaval 
 
27 feb t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Ouderavond januari 
Op …… nodigen we jullie van harte uit voor een ouder-
avond. Schrijf het alvast in je agenda.  
We hebben van veel ouders gehoord dat ze elkaar 
graag beter willen leren kennen. Daarom willen we de 
mogelijkheid geven om elkaar in de stamgroep te 
ontmoeten. Daarnaast willen we jullie graag informeren 
over het ouderportaal van ParnasSys (ons administra-
tiesysteem) en de bijbehorende app Parro. We zijn als team bezig om in plaats 
van een nieuw rapport een portfolio van KLA4 te ontwikkelen. Hierover willen we 
jullie ook graag informeren en we zijn benieuwd naar jullie mening hierover. 
 
 

Nieuwjaarskoffie 
Om het jaar gezellig met elkaar te starten willen we jullie 
graag uitnodigen op maandag 9 januari om met elkaar het 
nieuwe jaar te openen. Vanaf 8:20 kunnen jullie gewoon 
jullie kind(eren) naar de klas brengen. Wij zorgen ervoor 
dat daarna koffie / thee met wat lekker klaarstaat in de 
hal. Van harte welkom! 
 
 

Opening Parkeerplaats 
Komende maandag 12 december om 13.00 uur is er 
een officiële opening van de parkeerplaats. De wethou-
der gaat dan, samen met een aantal leerlingen van De 
Bongerd en KLA4 de potloden onthullen. Deze potloden 
vormen een speelse en kleurrijke afscheiding tussen de 
parkeerplaats (Lang parkeren) en de Kiss&Ride (Kort 
parkeren). Na verwachting zal de parkeerplaats na de 

kerstvakantie in gebruik gesteld worden. Hierover meer in de nieuwsbrief Atria 
die vlak voor de kerstvakantie uit zal komen. 
 
 

Bericht van de Ouderraad 
Het Sinterklaasfeest was een gezellige boel! Het was 
vroeg opstaan voor de ouders die de eerste taken 
hadden die dag. Want Sinterklaas nam wel 16 Pieten 
mee dit jaar. En ook wel spannend om voor het eerst 
als KLA4 en dan samen met de Bongerd het feest te 
organiseren. Maar wie de dag heeft gevolgd en alle 
vrolijke en blije kinderen heeft gezien kan zeggen dat dit zeker geslaagd is! 
Wat een mooie surprises zijn er gemaakt en hoe leuk is het om hele klassen 
kadootjes uit te zien pakken. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben pietjes 
gemaakt van een eierkoek, de bovenbouw was toen druk bezig met het uitpak-
ken van de surprises en het voorlezen van de gedichten. Om 10.00 uur was er 
voor alle kinderen drinken en iets lekkers. Om 14.00 uur uur was het feest 
afgelopen en hebben een aantal ouders met de leerkrachten de school weer 
Sinterklaasvrij gemaakt. Dinsdagochtend is een groepje ouders begonnen met 
het uitzoeken en sorteren van alle kerstspullen. Super! Zo konden de hulptroe-
pen, ouders en leerkrachten, ’s avonds de school in prachtige kerstsfeer bren-
gen. En dat is zeker gelukt! Bedankt voor alle hulp! 
Groeten namens de OR, 
Roos Tolboom 
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Oud papier 
Op 22 december staat de oud-papiercontainer er weer. Hij staat bij de ingang 
van de bouwplaats. Ongeveer 1x per maand staat de papiercontainer er. Jullie 
kunnen er je oud-papier in kwijt. De opbrengst komt ten goede aan onze 
scholen. Alvast bedankt! 
 
 

GEZOCHT 
Knutselhulp 
Dinsdag 13 december om 8.30 uur gaan een aantal ouders voor het kerstontbijt 
bomen knutselen met papieren kerstballen erin. Op die papieren ballen komen 
dan ontbijt-ideeën te staan. 
Ze zijn op dit moment met zijn drieën, maar een paar extra handen zou wel 
handig zijn. Welkom! 
 
Ouder voor de was 
We zijn op zoek naar een ouder die af en toe de was voor ons wil doen. We 
gebruiken veel doekjes, handdoeken en theedoeken in de keukens en het zou 
fijn zijn als iemand ons hiermee wil helpen. Een kleine moeite, maar voor ons 
een groot plezier! Graag melden bij Michiel (info@kla4.school) 
 
 

Kerstlichtjeswandeling (Ingezonden) 
Ook dit jaar wordt er weer een Kerstlichtjeswandeling georganiseerd in Leusden. 
Op zaterdag 17 december a.s. is iedereen van harte welkom om via een bran-
dend spoor op weg te gaan. Op weg, om het eeuwenoude kerstverhaal te zien, 
te beleven en te ontdekken waarom we elk jaar opnieuw de geboorte vieren van 
het kleine kindje Jezus. 
Tijdens de wandeling staan er duizenden lichtjes die je de weg wijzen langs 
keizer Augustus, volle herbergen, engelen, herders en wijzen. We zijn samen 
onderweg om uiteindelijk Jozef en Maria met het kindje Jezus te ontmoeten in 
de stal. Daarna is er vast nog wel een plaatsje vrij in de herberg om wat te 
drinken en samen te zijn en eventueel na te praten over de wandeling. Deze 
wandeling van circa een half uur kost u/jou helemaal niks. Dit jaar wordt de 
kerstlichtjeswandeling voor de 10e keer georganiseerd. We willen een extra 
dimensie geven aan deze wandeling door een bijdrage van de Zandschepper. Hij 
zal het kerstverhaal uitbeelden door het strooien van en tekenen in het zand. 
Van harte welkom in het Jan Banninkpark (Bavoortseweg 27) tussen 18:00 en 
20:00 uur. Voor meer informatie www.kidsrevival.nl. Je komt toch ook! 
 
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 13 januari 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren t/m 
maandag 9 januari 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


