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Data  
komende tijd: 
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 Dierenvallei 
- Nieuwsbrief KLA4 

 
Dinsdag 4 juli 
Musical/Eindfeest groep 8 
 
Donderdag 6 juli 
Oud papier 
 
10 juli t/m 18 augustus 
Zomervakantie 
 
Maandag 21 augustus 
1e schooldag 
 
In de week van 21 aug 
Luizencontrole 
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Bijdrage van Meester Michiel 
Deze nieuwsbrief is wat korter dan anders, omdat er vandaag ook nog een 
nieuwsbrief Atria uitkomt. Van harte aanbevolen, want hierin veel belangrijke 
informatie. 
Nog 4 weken te gaan en dan begint de zomervakantie al. We kijken terug op 
een heel bijzonder jaar. Het is bijna niet voor te stellen dat we een jaar geleden 
nog in onze oude gebouwen zaten en druk aan het inpakken waren. We voelen 
ons thuis in onze mooie nieuwe school. De basis staat en we zijn zeer trots en 
tevreden over al het werk wat we verzet hebben. 
Op maandag 26 juni bezoekt de onderwijsinspectie onze school. De timing (in de 
een na laatste schoolweek) is niet ideaal, maar we zijn wel benieuwd of ook de 
inspectie tevreden is over KLA4. In de nieuwsbrief van 30 juni kunt u lezen wat 
de inspectie van de school vindt.   
Hierbij wil ik alle leerlingen, leerkrachten en ouders bedanken voor hun fantasti-
sche inzet tijdens het afgelopen schooljaar. Samen hebben we KLA4 in Leusden 
neergezet. Er wordt zeer positief over KLA4 gepraat en de aanmeldingen lopen 
heel goed. Op naar de laatste weken! 
 
 
 

Jarigen 
In juni vieren de volgende leerlingen hun verjaardag: 
Lina, Emma, Lasse, Hugo A., Floris, Renate H., Melle, Chiel, 
Hiske, Xanne, Bente, Isabella, Matthijs, Sam vd B, Jurre, 
Bastiaan, Milan H., Stijn M., Fien, Berber, Beer, Daan, Angel, 
Guus, Eachann, Lasse, Lara, Steijn K. en Joachim. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 
 

Nieuw op school en van school gegaan 
Deze maand verwelkomen wij Emma Pater, Sam van der Bijl en Isabella van 
Drunen in groep 1/2C bij juf Inge. Heel veel plezier op KLA4!  
 
Jermo Serpenti is woensdag gestart op de Heerd. Wij wensen jou veel succes op 
je nieuwe school! 
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Afscheid juf Margo 
Beste ouders, 
Na veel mooie jaren op Klimrakker en een heel fijn jaar op KLA4 heb ik besloten 
om aan het eind van dit schooljaar te stoppen met werken.   
Dat was een moeilijke beslissing, want ik fiets nog steeds met veel plezier naar 
school. Ik geniet er nog elke dag van om met de kinderen te werken. Maar het is 
ook hard werken en ik heb er voor gekozen om te gaan genieten van meer vrije 
tijd. 
Ik weet nu al dat ik iedereen zal gaan missen. Ik heb een geweldige tijd gehad 
met de kinderen, met mijn collega’s en met de ouders. Ook het werken in dit 
prachtige gebouw was luxe om mee te mogen maken. Daar kijk ik met een goed 
gevoel op terug. Daarom is dit een mooi moment. Nog 4 weken en dan zit het 
erop! 
Met vriendelijke groet, Margo 
 
 

Formatie volgend schooljaar 
Inmiddels zijn we bijna rond met de formatie en de groepsin-
deling voor volgend schooljaar. We zijn blij dat we u kunnen 
melden dat we inmiddels al een vervanger voor Margo hebben 
kunnen aannemen. Juf Caroline zal volgend schooljaar bij ons 
op school komen werken. Op dit moment werkt zij nog op de 
Bongerd, maar daar is komend schooljaar geen plek voor haar.  
Inmiddels is het duidelijk welke groepen we gaan maken, welke leerkrachten 
deze groepen gaan bezetten en nu zijn we nog bezig om de leerlingen te 
verdelen over de stamgroepen. Dit hopen we de studiedag van komende vrijdag 
af te ronden. Zo spoedig mogelijk daarna zullen we dit met een uitgebreide 
toelichting aan alle ouders communiceren.  
 
 
 

Portfolio-presentaties dinsdag 20 juni 
Als het goed is heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen om in te tekenen 
voor de portfoliopresentaties op dinsdag 20 juni. Tijdens dit gesprek zullen de 
kinderen hun Portfolio presenteren. Alle kinderen zijn dus van harte welkom bij 
het gesprek! We hebben ervoor gekozen om deze keer meerdere kinderen 
tegelijk te laten presenteren. De leerkracht is aanwezig en kan aanschuiven 
waar nodig. Als u, of de leerkracht, behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek 
dan kan er een aparte afspraak gemaakt worden. We zijn benieuwd hoe het ons 
deze vorm bevalt en horen dit ook graag van jullie terug.  
 
 
 

Trakteren op ijsjes 
Het gebeurt regelmatig dat kinderen op een ijsje willen 
trakteren. Dat is natuurlijk heel leuk en lekker. We hebben 
echter alleen een hele kleine vriezer op school, dus dat is 
niet zo handig. Trakteren op een ijsje kan dus wel, maar 
breng de ijsjes rond de pauze zelf even naar school. 
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KLA4 werkt samen met Larikslaan2  
Sinds 2 juni ben ik, Lianne de Boer, om de week op vrijdagochtend van 8 tot 9 
uur aanwezig op school voor al uw vragen over opvoeden, opgroeien, zorg en 
welzijn. 
Ik werk als consulent bij Larikslaan2. Van oorsprong ben ik algemeen maat-
schappelijk werker, ik geef “Hier ben ik!” trainingen en ben vanuit de zorg 
betrokken bij passend onderwijs. Ik heb met name gesprekken met ouders van 
kinderen tot ongeveer 18 jaar. 
Alle vragen kunnen gesteld worden, samen bespreken we de hele situatie en 
zoeken we naar mogelijkheden. Voorbeelden van situaties die besproken worden, 
zijn: uw kind kan zich niet goed concentreren, uw kind heeft moeite met om-
gaan met leeftijdsgenoten, er is geen geld om uw kind te laten sporten en ook, 
de relatie met uw partner loopt stroef of de zorg voor uw kind, zieke ouder(s) en 
uw werk, maakt dat u even niet meer weet wat te doen. 
De ene keer is een vraag met een gesprek beantwoord, een andere keer zijn er 
een aantal gesprekken nodig en in sommige gevallen wordt zorg via een andere 
zorgaanbieder ingezet. 
Kortom is er iets waarvan u het fijn zou vinden als een onafhankelijk iemand 
meedenkt en meekijkt, loop binnen op vrijdagochtend. Als je meer wilt weten 
over wat Larisklaan2 allemaal doet,  
neem een kijkje op www.sociaalplein-leusden.nl 
Vriendelijke groet, 
Lianne de Boer 
 
 

Gezocht: Nieuwe verzorgouders voor Dierenvallei 
KLA4 heeft iets unieks, namelijk een eigen kinderboerderij! Kinderen uit de 
bovenbouw verzorgen de dieren op doordeweekse dagen. Regelmatig nemen ze 
ook de jongste kinderen aan de hand mee om ze kennis te laten maken met de 
verzorging. De verzorging is onderdeel van het lesprogramma. 
Kinderen leren zorgdragen voor de dieren en de natuur, ze leren samenwerken 
en verantwoordelijkheid dragen. De constructie die KLA4 heeft met de Dieren-
vallei is uniek in Nederland!  
De kinderboerderij kan alleen niet zonder vrijwilligers. In de weekenden en 
vakanties zorgen ouders voor de dieren. Per kwartaal wordt er een rooster 
gemaakt waar een heleboel ouders in meedraaien, zodat iedereen ongeveer 1 à 
2 keer per kwartaal aan de beurt is. Voor de komende zomervakantie (en ook 
daarna) zoeken we nog verzorg-ouders. 
De verzorging kost in het weekend een uur per dag tijd; in de ochtend ben je 
ongeveer 3 kwartier bezig met het voeren van alle dieren, het verschonen van 
waterbakken en het geven van vers water en hooi. ’s Middags hoeven nog 
enkele dieren gevoerd en moet bij alle dieren even nagekeken worden of er 
voldoende water is. Doordeweeks moeten er soms 
ook enkele hokken verschoond. En daarnaast heb je 
natuurlijk tijd om alle dieren uitgebreid te knuffelen. 
Je hebt per slot van rekening de hele Dierenvallei 
voor je alleen! 
Lijkt het je leuk om een dag, een paar dagen of een 
weekend (samen met je kinderen) voor de dieren te 
zorgen? Geef je dan op bij Hanneke Verweij; 
hannekeverweij@hotmail.com 
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Gezocht: Ouders voor afscheidsavond groep 8 
We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die op dinsdag 4 juli tussen 18.00 
en 21.00 uur zouden willen helpen tijdens de afscheidsavond voor groep. Graag 
aanmelden bij Michiel (info@kla4.school). 
 
 

Typecursus volgend schooljaar!! 
Op maandag 21 augustus 2017 wordt de cursusinformatie 
op school gebracht en uitgedeeld. De ouders kunnen hun 
zoon/dochter online aanmelden. De start van de cursus 
zal zijn op maandag 18 september 2017 van 14.15 – 
15.15 uur. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan be-
schikbare plaatsen dan zal er een tweede groep starten 
van 15.15 – 16.15 uur. 

 
 
 

Vakantieprogramma SKa  
De komende zomervakantie staat op de buitenschoolse 
opvang van Ska Kinderopvang in het teken van het thema 
‘Natuurlijk!’. De bso-medewerkers hebben weer een 
aantrekkelijk programma voorbereid.  
Op www.ska.nl/natuurlijk vindt u het activiteitenpro-
gramma van dag tot dag. Ook voor niet-klanten. 
Bent u (nog) geen klant van Ska Kinderopvang, maar wilt 
u uw kind toch een of meer dagen mee laten doen aan het 
leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang 
iets voor u! U kunt bij Ska Kinderopvang ook een vakantiepakket afnemen, 
zodat u in alle vakanties verzekerd bent van opvang. 
 
Aandacht voor natuurbeleving bij Ska 
Bij Ska Kinderopvang is er veel aandacht voor natuurbeleving. Er is zelfs een 
aparte (mini-)website aan gewijd: www.ska.nl/ontdektuinen. Kinderen die veel 
buiten zijn in een groene omgeving ontwikkelen zich beter en kunnen zich beter 
concentreren. Het is goed voor hun gezondheid en -het allerbelangrijkste- het 
geeft ze enorm veel plezier. 
 
 

Ingezonden 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd: 

•! Flyer Typecursus 
•! Flyer Dorpsdag Leusden 
•! Nieuwe jeugdleden gezocht bij MHC Leusden 

  
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 30 juni 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 
t/m maandag 26 juni 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


