
               10 maart 2017 

Data  
komende 
tijd: 

Dinsdag 14 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 16 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 30 maart 
Oud papier 
 
Maandag 3 april 
Kopij KLA4 nieuwsbrief 
 
Woensdag 5 april 
KLA4-koffieuurtje 
 
Donderdag 6 april 
Schriftelijk  
Verkeersexamen 
 
Vrijdag 7 april 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Donderdag 13 april 
Paasviering 
 
Vrijdag 14 april 
Goede vrijdag, VRIJ 
 
Maandag 17 april 
2e Paasdag, VRIJ 
 
Vrijdag 21 april 
Koningsspelen 
 
22 april t/m 7 mei 
Meivakantie 
 
Donderdag 11 mei 
Oud Papier 
 
Vrijdag 12 mei  
Nieuwsbrief KLA4 
 
Woensdag 31 mei 
Openingsfeest Atria 
Kidsrun 
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Bijdrage van Meester Michiel 
We kijken terug op een hele leuke carnavalsweek. Alles 
is voor KLA4 voor het eerst, maar het was zeer geslaagd 
allemaal. Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen voor en achter de schermen. Het was een 
topfeest! 
De lente komt eraan! Al leek de afgelopen voorjaarsva-
kantie meer op een herfstvakantie, toch lijkt de lente nu 
te gaan beginnen. Zo zijn in de Dierenvallei de eerste 
caviajongen geboren! Binnenkort zullen we gaan starten 
met de moestuintjes bij onze school. Wat een rijkdom 
dat we dit gewoon bij onze school hebben. Zo kunnen we 
kinderen kennis laten maken met de wonderen in de natuur. Je stopt een zaadje 
in de grond en er groeit (al het goed is) iets moois uit. Zo zijn we op school ook 
bezig met zaaien. We geven de kinderen kennis en vaardigheden mee en we 
stimuleren ze om te groeien en te bloeien. 
We leven in de komende weken toe naar het Paasfeest. In de 40-dagen voor 
Pasen denken we aan mensen die het minder hebben dan wij. Op school staan 
de verhalen in het teken van het toeleven naar Pasen. We volgen de reis die 
Jezus maakt met als afsluiting een Paasviering op donderdag 13 april. 
 
 

Jarigen 
In maart vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag: Bob, Jelle, Floor, Vinn, Ilja, Mika, 
Chiel, Jinte, Fleur, Lusine, Elena, Daan, Annelein, 
Pleun, Jaidy, Jessy, Simon, Marinda, Quintin, 
Frédérique, Loeka, Bruce, Jochem, Hana, Maico, 
Demir, Teun, Yara, Joshua, Chris. 
Van harte gefeliciteerd allemaal!  
 
 

Nieuw op school en van school gegaan 
Deze maand verwelkomen wij Tessa en Jesse. 
Michiel Huizer is in de week voor de voorjaarsvakantie naar de Heerd gegaan. 
Hij is daar goed begonnen en we wensen hem daar veel plezier en succes. 
Heel veel plezier op KLA4! 
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Vraag en antwoord: Hoe gaat het op KLA4? 
We zijn nu over de helft van het schooljaar. Soms krijg ik vragen van ouders 
over hoe het nu eigenlijk gaat op KLA4. We proberen jullie zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden, via een ouderavond, Facebook, de mailtjes en de nieuws-
brieven. Het leek me leuk om af en toe wat vragen in de nieuwsbrief op te 
nemen. Hebben jullie nog andere vragen die hier thuishoren? Mail ze dan naar 
mij. (info@kla4.school) Daarnaast ben je natuurlijk altijd van harte welkom om 
de vragen live aan mij te stellen.  
 
Hoe gaat het met het samenvoegen van twee scholen? 
Het was wel hard werken de afgelopen periode, maar we kijken terug op een 
geslaagd fusieproces. De beide teams werken op een hele prettige manier 
samen. Mensen van buitenaf zien niet meer wie van welke school komt. We 
hebben in het afgelopen half jaar KLA4 goed neergezet. We zijn van 2 krimp-
scholen een mooie stabiele school geworden met zelfs lichte groei. Er komen 
veel nieuwe ouders kijken en die zijn enthousiast over onze school.  
 
Hoe gaat het op het gebied van identiteit met KLA4?  
We zien geen grote verschillen met voorgaande jaren. De Trefwoord lessen 
worden gegeven en dat zien we door de hele school. We kijken terug op een 
leuke school-kerkdienst, een mooie adventstijd en kerstviering.  
  
Hoe staat het met TOM? Waar staat de school nu? 
Door ons nieuwe gebouw hebben we een mooie sprong gemaakt in ons TOM-
onderwijs.  We hebben nu een gebouw die aansluit bij onze onderwijsvisie. In 
het afgelopen half jaar hebben we 2x een bezoek gehad van onze TOM-
begeleidster, Ineke van Syl. Ze heeft ons feedback gegeven op onze ontwikke-
ling en is enthousiast over de voortgang. Daarnaast hebben we een visitatie 
gehad van collega-directeuren van Voila. Zij hebben ons nog tips meegegeven 
waarin we ons kunnen ontwikkelen. Er kunnen natuurlijk altijd nog dingen beter. 
We verwachten dit schooljaar nog een inspectiebezoek.  
Om een beeld te geven van ons TOM-onderwijs hebben we naar aanleiding van 
het bezoek van Ineke van Syl een PowerPoint op de website gezet! Een mooie 
fotoreportage van een dag op KLA4. 

 
Hoe gaat het met de implementatie van de Vreedzame school? 
De Vallei was al een Vreedzame school en we zijn blij dat de Vreedzame school 
op KLA4 inmiddels al duidelijk aanwezig is. In alle groepen worden de lessen 
gegeven, er zijn nieuwe mediatoren opgeleid en de basisprincipes worden door 
de hele school toegepast. We zijn nu nog bezig met het ontwikkelen van een 
pestprotocol op basis van de Vreedzame school. In deze weken hebben we extra 
aandacht voor de omgang met de materialen en het taalgebruik van de kin-
deren.  
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KLA4 koffie-uurtje 
Afgelopen woensdag heb ik met een aantal ouders van de instroomgroep 
gezellig koffie gedronken. Graag zou ik een aantal keren per jaar ouders uitno-
digen om met mij te komen praten over KLA4. De volgende koffieochtend is op 
woensdag 5 april om 08:30 uur in de teamkamer (boven). 
Hierbij wil ik jullie van harte uitnodigen om eens met mij te praten over KLA4. 
Wat gaat goed en wat kan beter? Wat houdt jullie bezig? Van harte welkom! 
 
 

Even voorstellen  
Ik ben Stéphanie de Vries, 24 jaar en kom uit Woudenberg. Ik zal 
aankomend half jaar stagelopen in groep 3 bij juf Marja. Ik ben hier 
te vinden op dinsdag en donderdag. Voor een aantal in de school 
ben ik geen onbekende. Ik heb namelijk mijn mbo-opleiding op de 
Klimrakker afgerond. Nu doe ik de Pabo op de HU in Amersfoort. In 
mijn vrije tijd voetbal ik bij VV Woudenberg, werk ik op zaterdag op 
de markt en ga ik graag met vrienden en vriendinnen op stap.  
Ik heb erg veel zin in aankomend half jaar!  
 
 

Themaweek Afvalvrije school 
Van woensdag 8 maart t/m vrijdag 17 maart hebben KLA4 en De Bongerd een 
themaweek over de afvalvrije school. We zullen in deze week extra aandacht 
besteden aan het scheiden en het reduceren van ons afval. 
Speerpunten hierbij zijn: 

•! Hoe scheiden wij ons afval zo goed mogelijk? 
•! Hoe zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk afval hebben? 

•! Plastic: Hier kunt u natuurlijk goed mee helpen door 
bijvoorbeeld geen pakjes drinken mee te geven, maar 
een beker.  

•! Papier: Is het nodig dat we dit papier allemaal weggooien, of 
kunnen we het nog ergens voor gebruiken.  

•! Rest: Is al het afval in deze bak wel echt restafval?  
GFT is geen probleem, want dit afval belast ons milieu het minst.  
We gaan elke dag ons afval wegen en natuurlijk zijn we heel be-
nieuwd welke groep de minste afval produceert. We maken er een 
echte wedstrijd van! 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen een waterzak gekregen 
van de gemeente Leusden. Water drinken is heel gezond en kan als 
goed alternatief worden gebruikt van bijvoorbeeld de pakjes drinken. 
 
 

Ouderportaal 
Het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld. Veel ouders zijn al gegevens 
aan het aanvullen en/of wijzigen. Dat is mooi! De gebruikersnaam is automa-
tisch gegenereerd en erg ingewikkeld, maar die kun je veranderen net als het 
wachtwoord trouwens. We hebben op onze website een link geplaatst naar het 
ouderportaal.  
We zijn achter de schermen nog druk bezig om meer zichtbaar te krijgen. Het is 
dus nog groeiende. Voor de groepen 1 en 2 is nog niets te zien. Zij hebben ook 
geen toetsen waar ze cijfers voor krijgen. 
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10-minutengesprekken op 14 en 16 maart 
Op 14 en 16 maart hebben we de 10-minutengesprekken. Op dinsdag 7 maart 
hebben jullie allemaal een uitnodiging via Doodle gekregen 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.  
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.  
 
 

Update bouw 
In de voorjaarsvakantie is hard gewerkt aan de laatste interieurbouw in de 
school. Zo zijn er mooie tafels geplaatst tussen de ‘treinstelbanken’ en zijn de 
kasten op de leerpleinen afgemaakt. Het einde komt nu echt in zicht. In april 
lopen we nog een laatste ronde met onze binnenhuisarchitect om de puntjes op 
de i te zetten. Wat hebben we toch een prachtige school! 

        
Buiten schiet het nu ook op en de gymzaal hebben we afgelopen donderdag in 
gebruik genomen. We zijn blij dat we zo dicht bij de school onze eigen gymzaal 
hebben Hij is erg mooi geworden.  

        
 
 

Verkiezingen 
Op woensdag 15 maart wordt in Atria een stemlokaal ingericht. We hebben 
bedacht dat we het leuk zouden vinden om de mensen die komen stemmen van 
harte welkom te heten in ons gebouw. De leerlingenraden van KLA4 en De 
Bongerd gaan de stemmers ontvangen en uitnodigen voor een kopje koffie of 
thee. Daarnaast krijgen ze de gelegenheid om een rondje door het gebouw te 
lopen. Zo willen we de buurt kennis laten maken met ons gebouw.  
In de hal maken we De Bongerd, KLA4 en de Dierenvallei bekend door middel 
van flyers en een vlag bijvoorbeeld. Een leuke gelegenheid om onszelf te 
profileren. 
 
 

 



               10 maart 2017 

Data  
komende 
tijd: 

Dinsdag 14 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 16 maart 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 30 maart 
Oud papier 
 
Maandag 3 april 
Kopij KLA4 nieuwsbrief 
 
Woensdag 5 april 
KLA4-koffieuurtje 
 
Donderdag 6 april 
Schriftelijk  
Verkeersexamen 
 
Vrijdag 7 april 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Donderdag 13 april 
Paasviering 
 
Vrijdag 14 april 
Goede vrijdag, VRIJ 
 
Maandag 17 april 
2e Paasdag, VRIJ 
 
Vrijdag 21 april 
Koningsspelen 
 
22 april t/m 7 mei 
Meivakantie 
 
Donderdag 11 mei 
Oud Papier 
 
Vrijdag 12 mei  
Nieuwsbrief KLA4 
 
Woensdag 31 mei 
Openingsfeest Atria 
Kidsrun 
 

 

Schoolvoetbaltoernooi 
In de meivakantie, op maandag 24 april, wordt het schoolvoetbaltoernooi 
georganiseerd. Daarom kan er weer ingeschreven worden voor het toernooi. Op 
het inschrijfformulier kunt u meer informatie vinden over dit toernooi. Inschrij-
ven kan tot uiterlijk maandag 13 maart! 
U kunt het inschrijfformulier ook vinden op de website van school onder het 
kopje ouders en vervolgens sportcommissie. We zien de inschrijvingen graag 
tegemoet. Voor vragen kunt u mailen naar sportcommissie@kla4.school  
Op dit moment zijn we bezig met het aanschaffen van nieuwe sportshirts voor 
KLA4. We hopen ze binnen te hebben voor dit voetbaltoernooi. 
 

 

Bericht van de OR 
We kijken terug op een geslaagd carnaval! Wat was het super om al die blije 
gezichten te zien op school. Iedereen in stijl verkleed op de verschillende 
themadagen. En een applaus voor de leerkrachten die ook allemaal in stijl 
gekleed en verkleed waren! Op de vrijdag werd afgesloten met een leuke 
voorstelling en activiteiten in de klas. We hebben wel laten zien dat we naast 
serieus leren ook lekker gek kunnen doen op KLA4. De voorbereidingen voor het 
Paasfeest zijn alweer begonnen, hopelijk hebben we dan mooi lenteweer! 
Groeten, Namens de OR, Roos Tolboom 
 

 

Bericht van de TSO 
Er komen steeds grotere groepen leerlingen die meteen na het eten thuis naar 
school komen om daar lekker te voetballen, er worden zelfs speelafspraken 
gemaakt op het plein om half 1. Omdat er geen duidelijke afscheiding is 
waarachter leerlingen kunnen wachten rent iedereen zomaar ongemerkt het 
plein op en dan zijn er opeens heel veel meer kinderen. De kinderen die niet 
overblijven mogen niet voor 12:45 het plein opkomen tijdens het overblijven? 
Daarnaast hebben we nog steeds 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 garande-
ren. Graag mailen naar overblijf@kla4.school 
 

 

Ingezonden 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd: 

•! Een flyer van de Kinderjury 
•! Een flyer van de Kidsrun 

Hieronder een stukje van de Algemene boekhandel: 
Auteur De Waanzinnige Boomhut bezoekt De Algemene Boekhandel 
Zaterdagmiddag 18 maart brengt Andy Griffiths een bezoek aan De Algemene 
Boekhandel. Griffiths is de schrijver van De Waanzinnige Boomhut. Griffiths zal 
signeren en kinderen kunnen met hem op de foto. Als extraatje heeft de boek-
handel deze dag een exclusieve Boomhut-verrassing voor klanten die het nieuwe 
boek kopen. Iedereen is van harte welkom om langs te komen.  
Locatie: De Algemene Boekhandel, Leusderweg 186, Amersfoort 
Aanvang en eindtijd: 14. 00 - 15.30 uur, Vrij toegankelijk 
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 7 april 2017  
Met vriendelijke groeten, Team KLA4 


