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Dinsdag 21 februari 
Pyama- Onesiedag 
 
Woensdag 22 februari 
Trap-kleur-dag 
 
Donderdag 23 februari 
Gekke-haren-dag 
 
Vrijdag 24 februari 
- Carnaval 
- Continurooster BB 
 
27 feb t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
In week 6 t/m 10 mrt 
Luizencontrole 
 
Maandag 6 maart 
Kopij KLA4 nieuwsbrief 
 
Woensdag 8 maart 
Koffie, instroomgroep 
MR-vergadering 
 
Donderdag 9 maart 
Oud papier 
 
Vrijdag 10 maart 
Nieuwsbrief KLA4 uit 
 
Dinsdag 14 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 16 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 30 maart 
Oud papier 
 
Maandag 3 april 
Kopij KLA4 nieuwsbrief 
 
Donderdag 6 april 
Schriftelijk  
Verkeersexamen 
 
Vrijdag 7 april 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Donderdag 13 april 
Paasviering 
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Bijdrage van Meester Michiel 
De afgelopen weken hebben de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt aan 
de Cito toetsen. Dit zijn onze eerste resultaten als KLA4. In de komende periode 
analyseren we deze resultaten en bespreken met elkaar hoe we ervoor staan en 

welke dingen we gaan aanpakken.  
Er zijn ook heel wat minder goed meetbare resultaten in onze 
school. Zo zien we veel groei bij de kinderen in zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid. Door het toewerken naar de 
portfolio’s zijn de leerlingen bewuster bezig met hun doelen. 

Daarnaast zien we dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig thuis 
voelen op onze school en met plezier naar KLA4 gaan. Minstens zo belangrijke 
als goede toetsresultaten. 
We gaan als KLA4 voor het eerst carnaval vieren. De week voor de voorjaarsva-
kantie belooft een vrolijke week te worden. De voorbereidingscommissie is er al 
druk mee bezig. Binnenkort ontvangen jullie hier meer informatie over.  
Na de vakantie starten we met een themaweek over de afvalvrije school. Dit 
past eigenlijk wel heel mooi bij de 40-dagentijd. Een tijd waarin we ons bewust 
worden van het feit dat het wel heel goed hebben in onze prachtige school en 
dat dit niet vanzelfsprekend is.  
 
 

Jarigen 
In januari vieren de volgende leerlingen hun verjaardag: 
Sam Holwerda, Tije Joustra, Boaz Gort, Féline van der 
Schoot, Pepijn Borghardt, Felicia Geelen, Luuk Mattijsen, 
Roan Ouwerkerk, Senna Raus, Senna van Rooijen, Gerjan 
Overgoor, Ahmed Aswad, Milan Willems, Eline Blom, Louis 
Meester, Maren Keus, Bob Huisma, Eva-Lynn Portman, Yfke 
Joustra, Lysette van der Bank, Maarten Huizer en Luuk 
Frankena. Van harte gefeliciteerd allemaal!  
 
 

Nieuw op school 
Deze maand verwelkomen wij Tije Joustra, Senna van Rooijen en Gerjan 
Overgoor op KLA4. Zij starten alle drie in groep 1/2c bij juf Inge Arbon. Heel 
veel plezier op KLA4! 
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Aanmelden broertjes / zusjes 
Op dit moment zijn we bezig met inventariseren hoeveel leerlingen we in de 
komende jaren gaan krijgen. De prognoses zien er goed uit. Dit is wel bijzonder, 
want zowel De Vallei als Klimrakker waren beide krimpscholen. Het leerlingaan-
tal van KLA4 laat een lichte stijging zien in het komende jaar. We zouden het 
erg op prijs stellen als we ook de broertjes en zusje, die nog bij ons op school 
gaan komen, in beeld krijgen. Daarom willen we jullie vragen om alvast de 
broertjes en zusjes bij ons aan te melden. Dan hebben wij een compleet plaatje 
en kunnen we reële plannen maken voor de toekomst. 
 
 

Vreedzame school 
KLA4 is een Vreedzame School. In de afgelopen teamvergadering hebben we 
met elkaar gesproken over de voortgang van de implementatie van de Vreed-
zame School op KLA4. We zien dat er een goede doorgaande lijn is ontstaan in 

de afspraken en regels op onze school.   
Het plan is om per Unit op het leerplein een schildersezel 
neer te zetten waar de Vreedzame School op een leuke 
manier zichtbaar wordt gemaakt. Daar kan op komen te 
staan bij welk blok we zijn, complimenten, verjaardagen 
etc. Een aantal leerlingen per Unit gaat daar dan zorg voor 
dragen.  
We zijn als school verplicht om een pestprotocol te hebben 
en een pestcoördinator. We gaan op KLA4 werken met het 
protocol die beschreven staat in de map Sociale Veiligheid 
vanuit de Vreedzame school. Dit protocol is gebaseerd op 

de no-blame methode. We gaan dit protocol in de komende periode doornemen 
en herschrijven voor KLA4.  
De nieuwe mediatoren zijn opgeleid en ze gaan zich binnenkort voorstellen in 
Unit 2 en 3 zodat alle kinderen weten wie het zijn en hoe het werkt. Na de 
voorjaarsvakantie gaan we starten met de mediatoren. Unit 1 doet hierin niet 
mee. 
We zijn van plan om begin volgend schooljaar weer een gedeelte van een 
studiedag te besteden aan de Vreedzame School. 
 
 

Even voorstellen 
Margot Peters 
Voor sommigen een oude bekende voor anderen een 
nieuw gezicht in de school… 
Mijn naam is Margot Peters. Ik werk drie ochtenden 
als leerkrachtondersteuner in Unit 2. Ik heb ruim 30 
jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. 
Vanaf 2010 heb ik veel invalklussen gedaan op de 
Klimrakker en de laatste jaren was ik werkzaam op 
bijna alle scholen in Leusden als invalleerkracht. Het 
afgelopen jaar heb ik bij de BSO gewerkt, beneden in 
het Atria gebouw. Daar ga ik eind maart afscheid 
nemen. 
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Mijn werkzaamheden nu als leerkrachtondersteuner houden in dat ik samen met 
de kinderen en collega’s zorgdraag voor een rustige prettige werksfeer op het 
leerplein. Tijdens het rondes lopen beantwoord ik vragen van de kinderen en kijk 
ik alvast hun gemaakte werk na. Verder werk ik vaak met groepjes kinderen, die 
wat extra hulp kunnen gebruiken in het stiltelokaal. Ook zal ik ingezet worden 
om kinderen individueel te toetsen of werk af te maken. Als de eigen juf bezig is 
met individueel toetsen en/ of begeleiden kan ik ook op bepaalde momenten de 
klas overnemen. 
Heel afwisselend werk dus! Het geeft mij veel voldoening dit nuttige werk te 
kunnen doen en ook wat meer tijd en aandacht te kunnen geven aan kinderen 
individueel. Naast leerkrachtondersteuner ben ik Museumdocent in het Mondri-
aanhuis in Amersfoort daar geef ik rondleidingen en workshops aan kinderen en 
volwassenen. Het zal u niet verbazen dat mijn passie bij Kunst, tekenen en 
schilderen ligt! 
Ik ben getrouwd met Bas en ben moeder van twee volwassen kinderen Stijn en 
Lieke. Sinds kort ook trotse oma van een prachtige kleindochter Belle. 
 
 

Instroomgroep 
De instroomgroep is na de kerstvakantie gestart met 10 leerlingen. We gebrui-
ken hiervoor de BSO-ruimte. Het is een gezellig groepje en de kinderen zijn al 
helemaal gewend. Tijdens de ouderavond was er geen gelegenheid om apart 
kennis te maken met elkaar als ouders van de kinderen van de instroomgroep. 
Daarom hebben we bedacht dat alle ouders op woensdag 8 maart van harte 
welkom zijn om 08.30 uur voor een kopje koffie of thee. Hiervoor krijgen de 
betrokken ouders nog een uitnodiging. 
 
 

Terugblik Ouderavond januari 
We kijken terug op een goede ouderavond. 
De opkomst was hoog evenals de betrokken-
heid. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor 
jullie belangstelling en komst.  
De avond begon met een presentatie van 
Piet Keizer over de Dierenvallei. Daarna 
volgde informatie over het ouderportaal en 
het portfolio. Hieronder staat daarover nog 
meer.  
Vervolgens was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en hierover verder door 
te praten in de stamgroepen. Hieruit kwamen waardevolle tips die we mee 
kunnen nemen in het vervolgtraject.  
Tot slot was er een gezellig borrel.  
Op onze website is de presentatie van de ouderavond terug te vinden.  
 
 

Ouderportaal 
Zodra alle Cito toetsen zijn ingevoerd zorgen we ervoor dat alle ouders een 
inlognaam en wachtwoord krijgen voor het ouderportaal van ParnasSys. Dit zal 
nog voor de voorjaarsvakantie zijn. In dit ouderportaal kunnen jullie je eigen 
naw-gegevens beheren en de resultaten bekijken van jullie kind(eren). In de 
presentatie van de ouderavond is hierover meer informatie te vinden. 
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Portfolio 
Op de ouderavond hebben we uitgebreid toegelicht dat we op KLA4 niet meer 
met een rapport gaan werken maar met een Portfolio. De inhoud van het 
Portfolio is afhankelijk van de groep. Hierin zal een opbouw zitten. We starten er 
nu mee en in de loop van de jaren zal het Portfolio steeds meer inhoud krijgen.  
In het Portfolio komen de volgende dingen: 
•! Vanuit de leerling, dit ben ik. 
•! Vanuit de leerkracht. 
•! Resultaten, zoals de CITO leerlijn (groep 3 t/m 8) of Bosos lijnen (groep ½). 
•! Bewijsstukken van behaalde doelen. 
Foto’s van leuke werkjes, momenten. 
We hebben er wel voor gekozen om de CITO leerlijn in het portfolio mee te 
nemen, omdat dit niet duidelijk zichtbaar is in het ouderportaal is en wel een 
mooi beeld geeft van de ontwikkeling van het kind. Na de 10-
minutengesprekken op 14 en 16 maart gaat het Portfolio mee naar huis zodat 
jullie ze samen met jullie kind(eren) nog even rustig kunnen bekijken.  
 
 

10-minutengesprekken op 14 en 16 maart 
Op 14 en 16 maart hebben we 10-minutengesprekken. Op dinsdag 7 maart 
krijgen jullie allemaal een uitnodiging via Doodle om je in te schrijven voor deze 
gesprekken. Dit keer zullen deze gesprekken voor het eerst de presentaties van 
de Portfolio's zijn. Hierbij zijn de kinderen vanaf groep 1 al welkom.  
Veel ouders hebben aangegeven dat ze 10 minuten te kort te vinden. Omdat we 
nu met portfolio en uitslagen in Parnassys gaan werken gaan we ervaren of de 
10 minuten lang genoeg zijn en anders gaan we kijken wat de mogelijkheden 
zijn om de gesprekken langer te maken.  
 
 

Dierenvallei 
Tijdens de ouderavond heeft Piet Keizer een prachtige presentatie 
gegeven over de Dierenvallei. In deze presentatie is ook een 
oproep gedaan. We zijn op dit moment nog op zoek naar ouders 
die af en toe in het weekend de verzorging op zich willen nemen. 
Een unieke kans om de Dierenvallei een weekendje voor jezelf te 
hebben. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een assistent beheerder. Kom 
gerust eens bij Michiel langs voor meer informatie of stuur een mailtje naar 
info@kla4.school 
 
 

Update bouw 
De bouw van de gymzaal vordert gestaag. Het is de bedoeling dat de bouw in de 
voorjaarsvakantie wordt afgerond. We hopen dat we na de voorjaarsvakantie 
kunnen starten met gymlessen in onze nieuwe gymzaal.  
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de buitenruimte. Elke dag krijgen we er 
weer een stukje plein bij. Het gaat echt de goede kant op. Als het weer het 
toelaat zal binnenkort ook gestart worden met de beplanting. We zijn op dit 
moment ook nog aan het kijken naar een nieuw speeltoestel. We zijn van plan 
om in de buurt van de voorjaarsvakantie een nieuwsbrief Atria uit te laten gaan 
met de laatste stand van zaken.  
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Afvalvrije school 
Vanuit de Vreedzame School gaan we extra aandacht besteden aan goed 
opbergen van afval. Op dit moment zijn de kinderen nog te gemakkelijk met het 
opruimen van afval. Het ligt niet altijd in de goede bak.  
Er wordt ook slordig omgegaan met materiaal. Er wordt geschreven op nieuw 
meubilair, gesprongen op banken etc. Hoe laat je 
iets achter? Hoe leren we de kinderen om daar 
goed mee om te gaan? We gaan hier de komende 
tijd met de kinderen over spreken en nemen dit 
mee in de leerlingenraad. We willen jullie als 
ouders hierin ook graag meenemen en samen voor 
de kinderen het goede voorbeeld geven.  
In de week na de voorjaarsvakantie houden we 
samen met De Bongerd een themaweek over de 
afvalvrije school. Hierover volgt nog meer informatie.   
 
 
 

Oproep TSO 
We hebben dringend behoefte aan extra handen bij het overblijven. We zijn al 
blij als er een aantal mensen af en toe extra zouden willen inspringen. Op dit 
moment is de noodzaak groot! We hopen dat er een aantal mensen zijn die 
willen helpen, zodat we de continuïteit kunnen garanderen.  
Graag mailen naar overblijf@kla4.school 
 
 

Ingezonden 
 
Jeugd Sport Programma voorjaarsvakantie 
 
PENALTY BOKAAL 
Op maandag 27 februari, is er een penaltybokaal voor de jeugd. Locatie is veld 1 
van Roda’46! 
Om 10 uur is het de beurt aan alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2007 of 
2006, jongens en natuurlijk meisjes! Om 13.00 uur is het de beurt aan alle 
kinderen die geboren zijn in 2005 of 2004. 
We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen. 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Chris@snoleusden.nl met daarin 
je naam en je geboortedatum. Voor beide leeftijdscategorieën hebben we plek 
voor maximaal 20 aanmeldingen en vol = vol. En je hoeft niet op voetbal te 
zitten om deel te kunnen nemen. Inschrijven kan tot 21 februari. De winnaar 
ontvangt een echte beker! 
 
FREERUNNEN 
Dinsdag 28 februari organiseert Fort33 in samenwerking met de Buurtsport-
coach en Impala ‘Freerunnen’. Locatie is de Meent en de kosten om deel te 
nemen zijn 1 EURO. Het is voor kinderen tussen 8 en 13 jaar. Er zijn 2 blokken, 
te weten van 10 tot 11 en van 11 tot 12. 
Meer info en aanmelden: rene@fort33.nl of bellen met 033-4945691 
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SCHOOLHANDBALTOERNOOI 
Op woensdag 1 maart is er het traditionele School handbaltoernooi georgani-
seerd door LHV. 
 
INDOOR GAMES 
Donderdag 2 maart: Fort 33 en de Buurtsportcoach organiseren op deze dag in 
Fort 33 een FIFA 17 
toernooi, een Pooltoernooi en een tafelvoetbal toernooi. Van 10 tot 13 uur is het 
voor jeugd tot 13 
jaar en van 13 tot 17 uur is het voor kinderen/jongeren vanaf 13 jaar. . Meer 
info en aanmelden: rene@fort33.nl of bellen met 033-4945691 
 
SQUASH 
Wil je kennismaken met Squash? Het kan op vrijdag 3 maart tussen 10 en 12 
uur! Voor de kinderen tussen de 8 en 13 jaar stelt SRGL 3 banen beschikbaar. Er 
is plek voor maximaal 12 kinderen, dus meld je snel aan en vol = vol. Voor een 
racket wordt gezorgd, maar neem zelf even indoor/gymschoenen mee zonder 
zwarte zolen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Ray-
mond@sportbedrijfleusden.nl o.v.v. je naam en leeftijd. 
 
TOP KIDZ - OPEN PODIUM  
voor KINDEREN VAN 6 TOT EN MET 15 JAAR. 
Wegens!groot succes in de twee voorgaande jaren wordt dit festijn ook dit jaar 
weer georganiseerd om alle kinderen/jongeren die er stiekem van dromen eens 
op een echt podium te staan en voor echt publiek op te treden de kans te geven 
die droom waarheid te laten worden! 
Kun je goed dansen (alleen of met een groep), zingen, goochelen, trommelen, 
een muziekinstrument bespelen, speel je in een bandje, of is er iets anders wat 
je heel goed kunt, dan ben je van harte welkom om je kunsten aan het publiek 
te tonen. 
Deelname is gratis! Je act mag niet langer dan 7 minuten duren. Een echte jury 
geeft je tips en aanbevelingen. Woensdag 8 maart wordt de generale repetitie 
gehouden en zaterdag 11 maart zijn de echte optredens in twee leeftijdsgroepen, 
verdeeld over een ochtend en een middagsessie. Hoe gaaf is het om aan een 
echt publiek te laten zien waar je goed in bent! Vraag of je vader of je moeder je 
per mail opgeeft vóór maandag 20 februari 2017, via 
topkidz.openpodium@detuininleusden.nl. 
Zodra je je hebt aangemeld ontvang je een bevestiging en meer informatie. 
Deelname en toegang publiek gratis. Toegangskaartje wel verplicht, te verkrij-
gen bij de kassa van Theater De Tuin (ma t/m za 11.00 - 15.00 uur) 
Top Kids Open Podium wordt mede mogelijk gemaakt door Kiwanis Leusden. 
 
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 10 maart 2017  

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

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


