
                 12 mei 2017 
 

Data  
komende tijd: 
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 
 
Maandag 29 mei 8.30 uur 
KLA4 koffie-uurtje 
 
Woensdag 31 mei 
- Kidsrun 
- GEEN OPENINGSFEEST 

ATRIA 
-  
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 
 
Dinsdag 20 juni 
Portfoliopresentaties 
 
Woensdag 21 juni 
Opa- en omadag  
Dierenvallei 
 
Woensdag 28 juni 
Doorschuifmoment 
 
Vrijdag 30 juni 
- Dierenvalleidag en  

opening nieuwe  
Dierenvallei 

- Nieuwsbrief KLA4 
 
Dinsdag 4 juli 
Musical/Eindfeest groep 8 
 
Donderdag 6 juli 
Oud papier 
 
10 juli t/m 18 augustus 
Zomervakantie 

Inhoud 
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•! Jarigen 
•! Nieuw op school en van school gegaan 
•! Openingsfeest Atria / Dierenvalleidag  
•! Even voorstellen, Juf Lian 
•! Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 
•! Bijdrage van de OR 
•! Verzorging van de Dieren(vallei) 
•! Gezocht: leden voor de sportcommissie 
•! Ingezonden stukken 

 
 

Bijdrage van Meester Michiel 
We zijn weer begonnen na de meivakantie. Op naar het laatste stuk van het 
schooljaar, een leuke periode vol met activiteiten: Schoolkamp groep 8, school-
reisjes, Dierenvalleidag, Musical, etc. Op dit moment zijn we druk bezig met de 
plannen voor volgend schooljaar. We zijn al een aardig eind met de formatie en 
de indeling van de groepen. Binnenkort hierover meer informatie.  
Op maandag 29 mei om 08:30 ben je van harte welkom op het KLA4 Koffie-
uurtje, in de teamkamer.  
 
 

Jarigen 
In mei vieren de volgende leerlingen hun verjaardag: 
Dylan, Jennifer, Daniël, Thijn L., Anna, Evy, Samuël, Conor, Loïs, 
Tim van U., Thijn H., Isa, Sjors, Naomi, Thijmen, Tessa, Job, 
Thomas, Eva, Noud, Pier, Cato, Hugo, Daniëlle, Rosa, Daisy, 
Lucas H., Julius, Daan, Juan en Eva R. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Nieuw op school en van school gegaan 
Deze maand verwelkomen wij Lasse in groep 4/5C en Odin Kindt in groep 3, Evy 
Groenendijk, Naomi van der Wal en Rosa de Jonge starten in groep 1/2C.  
Heel veel plezier op KLA4!  
Fiene de Jong is na de meivakantie gestart op ’t Startblok in Achterveld.  
Wij wensen jou veel succes op je nieuwe school! 
 
 

Openingsfeest Atria / Dierenvalleidag 30 juni! 
In overleg met De Bongerd en een aantal ouders hebben we vlak voor de 
meivakantie besloten het Atria-openingsfeest voor de kinderen NIET op woens-
dag 31 mei te laten plaatsvinden. Voor de kinderen is de school al lang geopend 
en we vonden het anders wat veel worden allemaal. Op woensdag 31 mei zal in 
de middag wel een officieel openingsfeest plaatsvinden voor genodigden en 
omwonenden.  
We zijn wel van plan om op 30 juni van 15:00 tot 18:00 een Dierenvalleidag te 
houden. Dit zal een feest worden voor iedereen. Het is de opening van de 
Dierenvallei en soort Fancy Fair rondom het thema Dieren: KLA4 in het wild. 
Deze middag is ook bedoeld om geld in te zamelen voor onze prachtige nieuwe 
Dierenvallei. We zijn voor deze Dierenvalleidag op zoek naar ouders die ons 
willen helpen, dus schrijf het alvast groot in je agenda! Meer info en een uitno-
diging volgt binnenkort! 
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Even voorstellen: Juf Lian 
Ik ben Lian van Vemde. Ik ben een vierdejaars ALPO-
studente en ik kom mijn afstudeerstage lopen op KLA4 in 
groep 1/2B. Ik vind het belangrijk dat in de klas een 
prettige en gezellige sfeer heerst waar kinderen zich 
veilig voelen en volledig kunnen ontplooien tot het 
individu die zij zijn. Daarbij staat respect voor jezelf en 
een ander voorop.  
In mijn vrije tijd kun je mij wekelijks vinden op de manege voor een heerlijke 
paardrijles. Daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen, series te kijken en te 
koken/bakken. Ook met vriendinnen afspreken doe ik graag.  
Ik heb veel zin in deze laatste stage! 
 
 

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 
Van een aantal ouders kreeg ik te horen dat het niet duidelijk was dat er apart 
betaald moet worden voor het schoolreisje. Het geld voor het schoolreisje zit 
niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. De vrijwillige ouderbijdrage 
wordt besteed aan: Kerst, Carnaval, Pasen, Sinterklaasfeest, boeken, de avond-
vierdaagse, afscheid groep 8, sportactiviteiten, etc. Daarnaast gaat een bedrag 
naar onze unieke kinderboerderij, de Dierenvallei. 
Mocht het een probleem zijn om de bijdrage voor het schoolreisje te betalen, 
dan kun je contact opnemen met Michiel. 
 
 

Nieuws van de OR 
We hebben voor de meivakantie een aantal leuke activiteiten gehad op school, 
Pasen en de Koningsspelen. De kinderen hebben leuke spelletjes en sporten 
gedaan en een heerlijke high-tea gehad. Daarnaast is er veel gesport, tijdens 
het Korfbal- en het Schoolvoetbaltoernooi zijn de nieuwe KLA4 sportshirts 
ingewijd. Het systeem voor de sportshirts is dat de kinderen ze lenen als ze 
meedoen aan een toernooi en daarna inleveren bij de begeleider van het team. 
Deze worden dan gezamenlijk gewassen en op school bewaard voor het volgen-
de toernooi. We hebben voor dit systeem gekozen om kosten te besparen, we 
streven ernaar om de ouderbijdrages zo laag mogelijk te houden. Nu is er voor 
ieder kind dat meedoet aan een sporttoernooi altijd een passend shirtje op 
school. Met uitzondering van de avondvierdaagse, daarvoor gebruiken we de 
hesjes die ook gebruikt worden wanneer de kinderen op de fiets op pad gaan. 
Mocht iemand nu een nieuw KLA4 shirt thuis hebben, zou die hem dan bij 
Michiel willen inleveren? Dan hebben we de shirts weer compleet.  
Groeten namens de ouderraad, Roos Tolboom 
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Verzorging van de Dieren(vallei), verslag ouder 
We hebben weer genoten van de verzorging van de dieren in de Dierenvallei. 
Een warm welkom door Bob en Job, de varkens, met hun geknor. Eerst een 
bekertje brokjes in hun bak, dat stelt snel tevreden. Vervolgens een rondje 
langs de konijnen, cavia’s, kipjes en muisjes. Alle dieren laten van zich horen 
dus aan de slag! De schapen en geiten eten binnen in de stal van het hooi 
daarna gaan ze naar buiten. De voerbakjes en drinkflesjes vullen we zoals staat 
aangegeven op de ‘voerlijst’. Even checken of er bijzonderheden op het white-
board staan en vervolgens voeren we de konijnen buiten. In de prachtig aange-
legde Dierenvallei zijn de verschillende weitjes door hekken van elkaar geschei-
den. Zo is alles goed toegankelijk en makkelijk te bereiken. We vullen de bakjes 
in de duiventil en sluiten alle hekken bij vertrek. In de middag laten we de 
geiten, schapen en varkens weer naar binnen en lopen we een controlerondje 
langs de andere hokjes. Alles in orde en met een tevreden blik zeggen we de 
beesten gedag. Geregeld worden jonge dieren geboren, kinderen mogen alle 
dieren aaien en de verzorgweekenden kunnen we plannen in de week dat ons 
uitkomt. Een kleine moeite, de verzorging in de ochtend duurt ongeveer drie 
kwartier, zorgt voor de kinderen voor groot plezier.  
Tot ziens, 
Familie Roest 

 
 
 

Gezocht: Leden voor de sportcommissie 
Een aantal leden van de sportcommissie stopt volgend schooljaar. Lijkt het je 
leuk om mee te helpen met de organisatie rondom de sportevenementen met 
als hoogtepunt natuurlijk de Avond4daagse?  
Meld je dan aan bij sportcommissie@kla4.school 
 
 

Ingezonden 
Hieronder een aantal ingezonden mededelingen. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd: 

•! Kids Lifestyle market 13 mei 
•! Sport in de wijk (flyer) 
•! Informatie SKA  
•! Techniekmiddag Groene Belevenis 
•! Schapenscheren (flyer), zie volgende blz.  
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Schapenscheren op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 25 mei a.s., Hemelvaartsdag, worden onze schapen weer gescho-
ren. Het belooft een leuke dag te worden met demonstraties van het scheren, 
spinners die laten zien hoe de wol tot een bol wordt gemaakt, knutsels maken 
met wol. Er staan wat kraampjes met natuurlijke producten. 
En er is koffie en thee met gebak van “In de Vrolijke Mortier”. 
Natuurlijk zijn ook onze kalfjes en lammetjes te bekijken. 
De open dag is van 10.00 tot 16.00 op Stoutenburgerlaan 3 in Stoutenburg. 
Entree is gratis, parkeren kost €1,00. 
Gerbrand en Annelieke Overgoor 
Oogst van Eigen Erf. 
 
Oproep voor Leusden Nu: 'Mijn Lievelingsboek' 
Vorig jaar heeft onze correspondent Fiet van der Bijl de rubriek Mijn Lievelings-
boek opgestart in Leusden Nu. Zij heeft in het najaar besloten haar taken bij 
Leusden Nu te beëindigen om van haar pensioen te genieten. In overleg met 
haar en de redactie is besloten deze leuke rubriek voort te zetten. En ik mocht 
het stokje overnemen. 
In deze rubriek ga ik in gesprek met een kind over zijn of haar lievelingsboek. 
Bij het verhaal maak ik altijd een leuke foto. Alle kinderen uit de gemeenten 
Leusden en Woudenberg mogen hieraan meedoen en daarom benader ik scholen 
met de vraag of er kinderen mee willen/mogen werken aan een interview. In het 
artikel gaat het puur over de beleving van het boek door het kind, maar de 
naam van de school wordt wel genoemd. 
Wat ik concreet vraag: Wie zou het leuk vinden om te vertellen over zijn/haar 
lievelingsboek? Per artikel behandel ik één kind met een boek, bij meerdere 
gegadigden kan ik op een later moment nogmaals langskomen. Graag mailen 
met Quirine van Mourik, Correspondent Leusden Nu, qvm@home.nl 
 
Techniekmiddag Groene belevenis 
Op woensdag 24 mei is er bij De Groene Belevenis een techniekmiddag voor 
kinderen van 8 -12 jaar met het thema Water. 
Bij deze techniekmiddag ga je aan de slag met allerlei proefjes die te maken 
hebben met water. Weet jij wat water allemaal kan? Hoe kun je je vinger in het 
water steken zónder dat deze nat wordt? Hoe werkt een watermicroscoop? En 
hoe maak je waterraket? Het wordt vast een heel gezellige, maar natte boel. 
Halverwege krijg je iets te drinken met wat lekkers. De Techniekmiddag start 
om 14.30 uur, duurt tot 17.00 uur en kost € 6,50 per kind (contant bij binnen-
komst). Meld je aan op de website www.degroenebelevenis.nl bij Kinderactivi-
teiten.  
Met vriendelijke groet, Jolanda Zeilmaker 

 
Uitnodiging plaatsing 1e ondergrondse restafvalcontainer 
De gemeente heeft ons de vraag of gesteld of er kinderen aanwezig willen zijn 
bij de opening van de eerste ondergrondse container in Leusden (zie bericht 
hieronder). KLA4, de Bongerd en Kinderopvang Humanitas slaan daarom de 
handen in 1 en willen u via deze weg vragen of er kinderen zijn die het leuk 
vinden om hierbij aanwezig te zijn. 
Er is een klein rolletje weggelegd voor hen, namelijk de eerst zakjes vuilnis in 
deze container te deponeren. Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje. 
Aanmelden kan via het volgende emailadres namelijk:  
djongejan@kinderopvanghumanitas.nl  
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Beste bewoner van de wijk Alandsbeek, 
Via deze brief nodigen wij u met plezier als buurtbewoner uit voor de feestelijke 
starthandeling op woensdag 24 mei as., waarbij de gemeente Leusden de eerste, 
nieuwe ondergrondse afvalcontainer bij u in de wijk gaat plaatsen en in gebruik 
neemt. Deze bijeenkomst vindt ’s middags tussen 16:00 en 16:45u plaats op de 
hoek van Geode en Azuriet, dus bij u om de hoek. 
Wij informeerden u eerder via brieven en de diverse lokale media over de 
nieuwe manier van afval inzamelen binnen de gemeente Leusden. Vanaf half juli 
gaan wij als gemeente in de dorpskernen voortaan het restafval inzamelen via 
ondergrondse afvalcontainers. De plaatsing van deze ondergrondse afvalcontai-
ner op woensdag 24 mei is de eerste in een serie van in totaal 60 nieuwe 
containers. Wij willen deze belangrijke stap -als onderdeel van een nog duurza-
mere manier van afval inzamelen in Leusden- graag met u delen en ‘vieren’. 
Tijdens de starthandeling zal, onder toeziend oog van wethouders Jan Overweg 
en Erik van Beurden, een takelwagen de nieuwe afvalcontainer op zijn plek laten 
zakken.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, en met een 
speciaal afvalzakje die u van ons krijgt, deze afvalcontainer feestelijk in gebruik 
te nemen. 
Rond 17 mei kunt u een brief van de gemeente met uw nieuwe milieupas 
verwachten. Met deze milieupas kunt u gebruik maken van alle ondergrondse 
afvalcontainers in Leusden. Op 11 juli wordt voor de laatste keer het restafval in 
vuilniszakken bij u in de straat en in de rest van Leusden opgehaald. Voor 
vragen over het nieuwe inzamelen kunt u terecht op: 
www.leusden.nl/nieuweinzamelen 
Wij ontmoeten u graag op 24 maart! 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Overweg Erik van Beurden 
Wethouder Wethouder 
 
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 9 juni 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 
t/m maandag 5 juni 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
  
 

 
Tot slot: 

ALLE LEERLINGEN VAN GROEP 7 ZIJN GESLAAGD VOOR HET VERKEERSEXAMEN 


