
               13 januari 2017 

Data  
komende 
tijd: 
 
Woensdag 25 januari 
Opening Voorleesdagen 
 
Maandag 30 januari 
Ouderavond 
 
Donderdag 2 februari 
Oud Papier 
 
Maandag 6 februari 
Uiterste aanleverdatum 
kopij Nieuwsbrief KLA4 
 
Vrijdag 10 februari 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Vrijdag 24 februari 
- Carnaval 
- Continurooster  

Bovenbouw 
 
27 feb t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
Woensdag 8 maart 
MR-vergadering 
 
Donderdag 9 maart 
Oud papier 
 
Dinsdag 14 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 16 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 30 maart 
Oud papier 
 
Donderdag 6 april 
Schriftelijk verkeersexa-
men 
 
Vrijdag 7 april 
Nieuwsbrief KLA4 
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Bijdrage van Meester Michiel 
We kijken terug op een goede vakantie. We hadden het ook wel even nodig na 
zo’n druk half jaar om even uit te rusten. In een vakantie kan van alles gebeu-
ren. Helaas is de moeder van juf Margo overleden. Ze was al op leeftijd, maar 
toch is het verdrietig om afscheid te moeten nemen. Daarom was zij deze week 
ook nog niet op school. Volgende week is ze er weer.  
We zijn goed begonnen in 2017. Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen een 
heel goed 2017 toe! Na een bijzonder jaar 2016 waarin we verhuisd zijn en 
gestart als KLA4 kijken we vol goede moed vooruit. We bouwen verder aan onze 
mooie school KLA4. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de Atria nieuwsbrief is er 
weer van alles gebeurd in de kerstvakantie. We zijn als leerkrachten steeds 
meer bezig met de inhoud van ons onderwijs nu de praktische zaken steeds 
meer naar de achtergrond verdwijnen. Komende woensdag komt Ineke van Syl, 
onze begeleider bij het TOM-proces weer een ochtend meedraaien. We zijn 
benieuwd naar haar observaties. ‘s Middags bespreken we dit met haar en 
werken we verder aan de voorbereidingen van de portfolio's. Hierover meer op 
de ouderavond van 30 januari.  
 
 

Jarigen 
In januari zijn de volgende leerlingen van KLA4 jarig: Jermo Serpenti, Morris 
Geljon, Lara Rezzak, Michiel Huizer, Twan van Pijkeren, Marwa Alkhatib, Livia 
Roesink, Ilse Veenma, Bastien Rezzak, Daniel Akopyan, Tygo Wiessenberg, 
Sjoerd Wymenga,  Rowan van de Water en Ivan Bunnik. Van harte gefeliciteerd! 
 
 

Parkeren en fietsen 
De parkeerplaats is in gebruik genomen. Het is een hele verbetering. Nog even 
voor de duidelijkheid: Het stuk tot aan de potloden is voor lang-parkeren en het 
stuk achter de potloden voor kort-parkeren. Deze zogenaamde Kiss&Ride 
parkeerplaats is onder schooltijd tevens een speelplek voor kinderen.  
We hebben ook een aantal fietsenrekken 
geplaatst aan de kant van de Azuriet. Zo 
proberen we de druk wat te verspreiden.  
Inmiddels is ook het voetbalveldje in gebruik 
genomen. Hier wordt al volop gebruik van 
gemaakt. Langzaam wordt de buitenruimte 
steeds beter en mooier.  
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Start instroomgroep  
Afgelopen maandag is onze instroomgroep met 10 kinderen gestart in de BSO-
ruimte. Heel fijn dat we deze mogelijkheid hebben. Zo krijgen de jongste 
kinderen de aandacht die ze nodig hebben en kunnen ze in een veilige en 
vertrouwde setting wennen aan onze school. Door de start van de instroomgroep 
zijn de beide kleutergroepen weer wat minder groot en ontstaat ook hier meer 
ruimte en aandacht voor alle kleuters.  

 
 
 
 

Even voorstellen: Juf Tamara 
Ik zal mij even voorstellen.. Mijn naam is Tamara Bakkernes, ik ben 20 jaar en 
kom uit Woudenberg. Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding Onderwijsassis-
tent afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik veel stage gelopen, waaronder een 
half jaar op Klimrakker. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken 
en ze te begeleiden.  Maandag ben ik begonnen bij de kleuters en ik heb er 
enorm veel zin in! Een nieuwe uitdaging op een mooie nieuwe locatie. Ik werk 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Naast mijn werk hier werk ik ook 
bij de Jumbo. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te sporten en af te 
spreken met vrienden.  
 
 
 

Ouderavond 30 januari  
Op maandag 30 januari nodigen we jullie van harte uit voor een ouderavond. 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 ontmoe-
ten. 
Daarnaast willen we jullie graag informeren over het ouderportaal van Parnas-
Sys (ons administratiesysteem) 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. Komende week ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging.  
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Vreedzame school, Nieuwe mediatoren 
Afgelopen dinsdag hebben 8 nieuwe mediatoren hun diploma gekregen. Hier zijn 
we heel trots op. Gefeliciteerd! 
De Vreedzame School is een programma dat 
streeft naar een klimaat in school en klas 
waarin betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid van kinderen centraal staan. De school 
wordt een democratische gemeenschap 
waarin ook de kinderen een stem hebben, 
zich gezien en gehoord voelen en op een 
positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij 
staat conflictoplossing centraal. Kinderen 
leren hoe je constructief met conflicten om 
kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstan-
dig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te 
lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo 
ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij. 
Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen 
opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen 
van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat 
meditaties veilig en succesvol verlopen. In Nederland zijn al duizenden kinderen 
opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen 
leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijk-
heid. 

 
 

Bericht van de ouderraad 
De kerstdagen lijken al weer lang geleden, maar toch wil ik nog even terugblik-
ken. De ouders van de ouderraad, de leerkrachten en alle andere ouders hebben 
hun handen uit de mouwen gestoken om er voor de kinderen een leuke tijd van 
te maken. En dat is gelukt! Wat zag de school er mooi uit, de kinderen hebben 
heerlijk ontbeten en wat hebben we genoten van de musical van de leerkrach-
ten. Het was leuk om te zien dat zoveel ouders de tijd namen om elkaar te 
ontmoeten tijdens de borrel bij de vuurkorf. Op naar het volgende feestje! 
Groeten namens de ouderraad, Roos Tolboom 

 
 
 
 

Oud papier 
Op donderdag 2 februari 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! 
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 10 februari 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren t/m 
maandag 6 februari 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


