
                 7 april 2017 
 

 

Data  
komende tijd: 
Donderdag 13 april 
Paasviering 
 
Vrijdag 14 april 
Goede vrijdag, VRIJ 
 
Maandag 17 april 
Tweede Paasdag, VRIJ 
 
18 t/m 20 april 
CITO groep 8 
 
Vrijdag 21 april 
Koningsspelen 
 
22 april t/m 7 mei 
Meivakantie 
 
Donderdag 11 mei 
Oud papier 
 
Vrijdag 12 mei 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Dinsdag 16 mei 
20.00 uur MR-vergadering 
 
22 mei t/m 24 mei 
kamp groep 8 
 
Dinsdag 23 mei 
Schoolreis 
 
Donderdag 25 mei 
Hemelvaart, VRIJ 
 
Vrijdag 26 mei 
VRIJ 
 
Woensdag 31 mei 
- Openingsfeest Atria 
- Kidsrun 
 
Maandag 5 juni 
Tweede Pinksterdag 
 
Donderdag 8 juni 
Oud papier 
 
Vrijdag 9 juni 
Nieuwsbrief KLA4 
 
13 t/m 16 juni 
A4D 
 
Vrijdag 16 juni 
Studiedag, VRIJ 
 
Vrijdag 30 juni 
Dierenvalleidag 
Opening nieuwe Dieren-
vallei 
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Bijdrage van Meester Michiel 
Elke week wordt het in en rondom de school 
een stukje mooier. De bomen en struiken zijn 
geplant en elke dag wordt het weer groener. 
Wisten jullie dat er rondom de school heel veel 
fruitbomen staan? En tussen de bomen zijn 
aardbeien geplant. Vorige week stond er al een 
kleuter buiten, omdat hij een appel wilde pluk-
ken. We moesten hem vertellen dat hij nog 
even geduld moest hebben.  
Wat een rijkdom en mogelijkheden hebben we 

om ons heen. We tellen onze zegeningen. Dit is niet vanzelfsprekend in een 
wereld waarin zoveel ellende is. In deze lijdenstijd denken we ook aan mensen 
die het moeilijk hebben. We leven naar Pasen toe, het feest van een nieuw 
begin. Komende donderdag hebben we met alle kinderen een Paasviering en 
daarna zijn we een lang weekend vrij. Alvast fijne dagen! 
 
 

Jarigen 
In april vieren de volgende leerlingen hun verjaardag: 
Teun, Yara, Joshua, Chris, Rieneke, Defne, Naomi, Amber, 
Britt, Lucke, Sam, Caithlynn, Steyn, Luka, Léon, Michiel, Lize, 
Raven, Britney en Noah! 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Nieuw op school en van school gegaan 
Deze maand verwelkomen wij Stijn Oosterlaar in groep 1/2C bij juf Inge Arbon. 
Heel veel plezier op KLA4! 
 
Hugo Oosterloo is deze week gestart op ’t Startblok in Achterveld. Wij wensen 
jou veel succes op je nieuwe school! 
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KLA4 koffie-uurtje 
Afgelopen woensdag hadden we met ongeveer 10 ouders een zinvol KLA4-
koffieuurtje. Fijn om met een aantal ouders te spreken over wat hen bezighoudt. 
Soms ging het over hele praktische zaken, maar we hebben ook een aantal 
inhoudelijke dingen besproken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Het eerst-
volgende KLA4 koffie-uurtje is daarom op maandag 29 mei om 08.30 uur! 
Op basis van dit koffie-uurtje een aantal vragen en antwoorden voor alle ouders: 
Hoe zijn de eerste meetbare resultaten van KLA4? 
In februari hebben we voor het eerst als KLA4 CITO toetsen gedaan. De resulta-
ten vielen ons niet tegen. Zeker gezien de drukke periode van fuseren en 
verhuizen. In grote lijnen hebben we zelf beter gescoord dan de beide scholen 
vorig jaar. Wel zijn er een aantal aandachtspunten. We hebben de resultaten 
zorgvuldig geanalyseerd en actieplannen gemaakt waar nodig.  
Kosten alle wisselingen van lokaal en werkplekken niet teveel tijd? 
Dit is iets waar we ons in het begin zelf ook wel zorgen over maakten. We 
hebben het de laatste tijd een paar keer getimed en het viel ons op dat een 
wisseling meestal maar een paar minuten in beslag neemt. Dit stelde ons 
gerust. Kinderen geven aan dat ze het ook prettig vinden om even tussendoor te 
kunnen bewegen, zodat ze daarna weer geconcentreerd kunnen meedoen 
tijdens een instructie.  
Kunnen we ook meer informatie krijgen over hoe TOM werkt en kunnen 
we hier als ouders in meedenken? 
We gaan volgend schooljaar starten met een groepsinformatieavond. Daarnaast 
zijn we van plan om een (aantal) keer een thema-avond te organiseren rondom 
het TOM-onderwijs waarin ouders meer informatie krijgen en mee kunnen 
denken. 
 
 

Buitenruimte 
Wat zijn we blij met ons prachtige nieuwe speeltoestel! Deze week is hij ge-
plaatst. Hiermee is het grote werk aan de buitenruimte afgerond. In de komende 
week wordt het laatste gras ingezaaid en daarna gebeuren hier en daar nog wat 
kleine dingen en moet alles vooral heel goed gaan groeien.  

 
We willen nog een keer aandacht vragen voor het plaatsen van de fietsen in de 
fietsenrekken. Er zijn genoeg plekken, als iedereen het goed doet. We zijn in het 
begin wel een beetje streng, maar anders wordt het een zootje. Het kan dus zijn 
dat een fiets die niet goed staat, wordt verplaatst. 
Fietsen van ouders horen niet in deze rekken, ook niet voor heel even! 
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Formatie volgend schooljaar 
Op dit moment zijn we aan het bekijken hoeveel groepen we volgend schooljaar 
kunnen bezetten en welke groepen we in de Units gaan maken. Rond de meiva-
kantie gaan we bepalen welke leerkrachten in welke Units gaan werken. In dit 
hele proces zijn we ook afhankelijk van ons bestuur Voila. Daarna gaan we met 
de leerkrachten de nieuwe groepsindelingen bepalen. We houden jullie op de 
hoogte van de voortgang. 
 
 

10-minutengesprekken 
We kijken terug op hele mooie portfolio-presentaties. We kregen heel veel 
positieve reacties terug en ook een aantal verbeterpunten. Dit bespreken we in 
het team en we gaan er verder mee aan de slag. Op 20 en 21 juni zullen de 
volgende en laatste portfolio-presentaties van dit schooljaar zijn. 
 

 

Ons meubilair in Ghana 
Op Facebook hebben jullie misschien de foto’s al voorbij zien komen. Ons oude 
meubilair is aangekomen in Ghana en wordt daar al heel goed gebruikt. We zijn 
blij dat we hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. 
 

 
 
 

Koningsspelen 
De Koningsspelen komen eraan! Dit jaar doen we niet mee met het Koningsont-
bijt. Dit was niet zo goed te combineren met alle andere activiteiten. Wellicht 
doen we hier volgend jaar wel weer aan mee.  
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen. Zo zoeken we nog ouders die 
willen helpen met de spelletjes in Unit 1 en we zoeken nog ouders die mee 
willen fietsen met Unit 2. Graag melden bij de klassenouders of de groepsleer-
krachten! 
Unit 1 is om 12:00 vrij (net als anders) 
Unit 2 en 3 hebben een continurooster en hun meivakantie begint om 14.00! 
 
 

Oproep Gras voor dieren van de Dierenvallei 
Het gras wordt volgende week ook ingezaaid bij de Dierenvallei. We zijn totdat 
alles groen is heel blij met gras voor onze dieren. Als u thuis grasmaait, dan 
kunt u het inleveren bij de stal van de Dierenvallei. Zo komen de dieren toch 
aan hun groenvoer. Bedankt namens de geiten, schapen en varkens! 
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Oproep TSO 
We hebben 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 garanderen.  
Graag mailen naar overblijf@kla4.school 
 
 

Berichten BSO Humanitas 
Continurooster op de BSO 
De overstap naar een continurooster heeft voordelen voor het aanbod op de 
BSO. Meer tijd betekent meer mogelijkheden en een gevarieerder aanbod. Wij 
spelen graag in op de kansen die een roosterwijziging biedt en breiden ons 
aanbod uit met de BSO voor vijf gelijke dagen. Ouders kunnen met dit aanbod 
kiezen uit twee opvangtijden na schooltijd: van eindtijd school tot 17.30 uur of 
van eindtijd school tot 18.30 uur. 
Wij organiseren graag in overleg met u proefdagen. Zo kunnen onze kinderen, 
maar ook nieuwe kinderen, zien hoe een dag op de BSO met continurooster 
eruitziet. Wij gaan graag met u in overleg over hoe we de samenwerking het 
beste vorm kunnen geven. 
Voor vragen over het contract kunt u contact opnemen met ons regiokantoor 
033-2018000 
 
Voorschoolse opvang 
BSO De Roversbende biedt VSO aan op maandag, dinsdag en donderdag. De 
openingstijden van de voorschoolse opvang zijn van 7.30-start school. Onze 
medewerker brengt de kinderen naar de klassen toe. 
Voor vragen over de voorschoolse opvang kunt u contact opnemen met ons 
regiokantoor. 
 
Muziekles 
Afgelopen maart is MuziekopdeBSO.nl met de eerste cursussen op de BSO De 
Roversbende gestart. De lessen zijn super enthousiast ontvangen en daarom 
gaat MuziekopdeBSO.nl gewoon door! 
Vanaf 22 mei start de nieuwe cursus. Deze is bedoeld voor de jongste kinderen 
spelenderwijs kennis met muziek. Ritme, zang, instrumenten, bewegen op 
muziek, zullen allemaal aan de orde komen, als zij met een koffer vol instru-
menten op een muzikale reis gaan! 
Tijdens de cursus “Ben je betoeterd?! 
maken de kinderen kennis met de 
trompet en trombone. Ieder kind 
heeft tijdens de muziekles de beschik-
king over zijn eigen trompet of 
trombone. Ook als je niet op de BSO 
zit ben je welkom bij deze muziekles. 
Meer weten? www.MuziekopdeBSO.nl 
of volg (like!) ons op Facebook: 
MuziekopdeBSO.nl Schrijf je snel in! 
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Ingezonden 
Palmpasen in de PKN 
Op zondag 9 april vieren we in beide Kerken van PKN Leusden het Palmpasen-
feest. We nodigen alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar uit om dit feest met 
ons mee te vieren. Om te weten hoeveel we moeten inkopen voor het versieren 
van de Palmpasenstokken vragen we jullie om je voor 7 april 
op te geven.  
Heeft u nog stokken van vorig jaar thuis dan deze graag voor 1 
april inleveren. Graag zoveel mogelijk inleveren op de plek 
waar de kinderen hun stokken vorig jaar gekregen hebben.  
Opgeven kan via onderstaande mailadressen: 
Voor de viering in de Dorpskerk (met Ds Rob Doesburg): 
palmpasendorpskerk@gmail.com 
Voor de viering in de Marcuskerk (met Ds Maria Berends): 
kindernevendienstmk@gmail.com 
Hartelijke groet namens beide Kindernevendiensten, 
Lisette Hellinghuizen 
 
Een sportieve en actieve meivakantie voor kinderen! 
Sportivun organiseert in de meivakantie van 24 t/m 26 april een speciaal 
dagkamp in Leusden voor sportievelingen van 4 t/m 6 en 7 t/m 10 jaar. Het 
dagkamp duurt de hele dag van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags. Tijdens 
de dag doen we allerlei verschillende sporten en spellen. 
Wat dacht je van een middag sportief spelen of een teamsportdag? Naast al dat 
gesport wordt er veel lol gemaakt, is er tijd om lekker te chillen en kan je een 
hoop nieuwe vriendjes maken. 
In de bijlage vind je de flyer van het multi-sport dagkamp in Leusden. Meer 
informatie over het multi-sport dagkamp kunt u vinden op 
www.sportkampenvansportivun.nl/leusden 
In de bijlage vindt u de flyer van het multi-sport dagkamp in Leusden, het zou 
fantastisch zijn als u die samen met bovenstaande tekst kunt opnemen op uw 
website, in de nieuwsbrief en op social media. Mocht u hardcopy flyers en 
posters willen verspreiden kunnen we die altijd nog even langs komen brengen. 
Meer informatie over het multi-sport dagkamp kunt u vinden op 
www.sportkampenvansportivun.nl/leusden 
 
 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd: 

•! Kinderpaasspel in Achterveld 
•! Flyer multi-sport dagkamp 

  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 12 mei 2017  

Eventuele kopij kunt u uiterlijk digitaal aanleveren 
t/m maandag 8 mei 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


