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komende tijd: 
Dinsdag 4 juli 
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08:30 Koffie en thee 
 
In de week van 21 aug 
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•! Bijdrage van meester Michiel 
•! Jarigen 
•! Terugblik Portfolio-presentaties 
•! Nieuw op school en van school gegaan 
•! Afsluiting en start volgend schooljaar 
•! Vacatures bestuur Stichting De Dierenvallei 
•! Gezocht: Hulp voor bij de kookworkshops volgend jaar 
•! Inleveren milieupassen 

 
 

Bijdrage van Meester Michiel 
Nog 1 week te gaan. We kijken terug op een prachtig jaar. Wat is er veel werk 
verzet door leerkrachten, leerlingen en ouders. We zijn blij dat we in het afgelo-
pen schooljaar KLA4 zo goed hebben neergezet. 
De onderwijsinspectie is het hier mee eens, want afgelopen maandag kwam de 
inspecteur tot een positief oordeel over onze school. De basiskwaliteit is goed op 
orde. Op twee gebieden (samenwerking en pedagogisch klimaat) scoren we zelfs 
goed. En met de aanbevelingen die we kregen, kunnen we weer vooruit. Ik ben 
enorm trots op het team van leerkrachten dat zo hard heeft gewerkt dit school-
jaar. Prachtig om te zien hoe we in korte tijd echt een team zijn geworden. 
Afgelopen woensdag hebben we een leuk teamuitje met elkaar gehad en hebben 
we afscheid genomen van Margo. We hebben een puzzeltocht gereden in 
Eendjes en daarna gezellig gebarbecued.  
Op naar de laatste dagen: musical, afscheid en opruimen.... en dan vakantie.   
Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om alle ouders te bedanken. Wat 
hebben jullie ons veel geholpen in het afgelopen schooljaar. Speciaal dank ook 
aan alle klassenouders en de ouderraad. Heel erg bedankt voor alles! 
Komende vrijdag zijn ALLE KINDEREN om 12.00 uur vrij! en kunnen we genieten 
van een welverdiende vakantie. 
 
 

Jarigen 
In juli vieren de volgende leerlingen hun verjaardag: 
Linn, David, Sanne, Joséphine, Ellemijn, Ben, Michel, Thijs R., Tessa, 
Ariënne, Fay, Astrid, Sandra, Elise, Indy v R., Lindy en Sietse.  
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Terugblik Portfolio-presentaties 
We kijken terug op geslaagde Portfoliopresentaties. Mooi om te zien hoe de 
kinderen trots vertellen over hun bereikte resultaten. Er was zelfs een kleuter 
die, nadat hij zijn portfolio aan zijn eigen ouders had laten zien, alle andere 
aanwezige ouders ook bij langs ging. Bedankt voor de betrokkenheid van u als 
ouders. Volgend schooljaar gaan we het portfolio en het ouderportaal verder 
uitbouwen. Natuurlijk houden we u op de hoogte.  
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Nieuw op school en van school gegaan 
In augustus starten Mats, Ray, Indy, Arend, Geertruida, Sarah, Femke, Lindy, 
Erin, Ylva, Daan, Emma, Nathaniël, Lucas, Tobias en Famke op KLA4. Van harte 
welkom allemaal!  
Thijs en Emmie gaan verhuizen naar Terschuur, zij gaan na de zomervakantie in 
Zwartebroek naar school. Pier gaat net als zijn broertje naar het Startblok. Lois 
en Evi gaan naar De Heerd. Daniël en Lusine starten in augustus op een andere 
school in (de buurt van) Soest, waar ze nu wonen.  
Heel veel succes op jullie nieuwe scholen! 
 
Ook nemen wij afscheid van onze kanjers uit groep 8: 
Tess, Nazeli, Lysette, Eline, Bastiaan, Rick, Hugo, Daniëlle, Valerie, Floris, 
Renate, Ben, Roos, Amy, Karlijn, Loeka, Anna, Pleun, Mats, Bente, Naomi, 
Jochem, Tom, Celine, Wieger, Renate S., Anouk, Nick, Joppe, Alyssa, Julia, Max, 
Juan, Sjoerd en Xanne. Jesse en Ahmed gaan naar net als groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs. Veel succes op het voortgezet onderwijs en laat nog eens 
wat van jullie horen! 
 
 

Terugblik opening en Dierenvallei 
Het was gisteren een prachtig openingsfeest! De opbrengst voor de Dierenvallei 
was fantastisch, we hebben ruim 4500,- euro opgehaald. We hebben veel 
positieve reacties gehad en kijken er zelf ook met veel plezier op terug. Hierbij 
wil ik iedereen bedanken voor de enorme inzet om dit feest te organiseren. 
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! 
Op onze website staan dankzij Petra al veel leuke foto’s. Helaas is het logo van 
KLA4 niet goed op de borden gekomen, want de K hoort blauw te zijn. Hier gaan 
we nog achteraan.  

   
 
 

Afsluiting en start nieuwe schooljaar 
Komende vrijdag zijn ALLE KINDEREN om 12.00 uur vrij! Daarna start de 
zomervakantie 
Op maandag 21 augustus om 08.15 uur gaan de deuren weer open. Hierbij wil ik 
alvast de ouders uitnodigen om een kopje koffie of thee te komen drinken nadat 
u uw kinderen hebt weggebracht.  
We starten in het nieuwe schooljaar met ons continurooster. Dat zal wel even 
wennen zijn. De deuren gaan open om 08.15 uur en voor Unit 3 start de les om 
08.20 uur. Voor Unit 1 en 2 start de les om 08.30 uur. Elke dag zijn alle kin-
deren om 14.00 uur vrij! 
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Vacatures bestuur Stichting De Dierenvallei 
Voor de Stichting vrienden van de Dierenvallei zijn we voor het komende 
schooljaar op zoek naar een secretaris en een contactpersoon namens de ouders 
van KLA4. 
Het gaat om een vrijwilligersfunctie, waarbij de secretaris degene is die de 
vergaderingen notuleert, agenda’s maakt, incidenteel een brief verstuurt en af 
en toe ook algemene bestuurstaken op zich neemt. De vergaderingen vinden 
eens in de 6-8 weken plaats.  
Daarnaast zijn we op zoek naar een ouder die de ouders van KLA4 in het 
bestuur wil vertegenwoordigen. U bent bestuurslid en het klankbord naar de 
ouders toe. Verder helpt u mee in de organisatie van bijvoorbeeld de Dierenval-
leidag en de opa- en omadag. 
Lijkt het u leuk om mee te denken over de kinderboerderij de Dierenvallei? 
Draagt u de Dierenvallei een warm hart toe en hebt u gemiddeld een uur per 
week tijd? Dan is het bestuur op zoek naar u! Aanmelden kan bij Michiel Fok-
kelman, via info@kla4.school 

 
 
  

Gezocht: Hulp kookworkshops volgend jaar 
We kunnen dit jaar terugkijken op een heel leuk en gezellig kookgebeuren op 
KLA4! Na de herfstvakantie heb ik elke dinsdagmiddag gekookt en alle kinderen 
van de school zijn een keer aan de beurt geweest. We hebben allemaal lekkere 
dingen gemaakt zoals; pizza, soep, koekjes, hartige taartjes, fruitspiesjes en 
nog meer lekkere gerechtjes. Wat was het leuk om te zien dat alle kinderen heel 
erg enthousiast waren! Daarom gaan we na de zomervakantie op de dinsdag-
middag weer lekker koken met elkaar. Ik ben op zoek naar een groepje vaste 
ouders die mij willen helpen op dinsdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur. Dan 
kan ik een rooster maken dat u niet elke week aan de beurt bent, dus hoe meer 
ouders zich aanmelden hoe fijner dat zal zijn! 
Aanmelden kan naar agout@kla4.school 
Bij deze wil ik alle ouders hartelijk bedanken die mij dit jaar hebben geholpen bij 
het koken. 
Hartelijke groet, Annemieke Gout 
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Ingezonden: 
 
Inleveren milieupassen 
Zoals u waarschijnlijk weet, is de gemeente Leusden druk bezig met Het Nieuwe 
Inzamelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van ondergrondse restafvalcontai-
ners. Voor de toegang tot die containers zijn nieuwe milieupassen verstuurd. Dit 
betekent dat veel mensen nu een oude milieupas in huis hebben. Wij willen u 
vragen uw oude milieupas niet weg te gooien. Deze passen kunnen worden 
ingeleverd op verschillende plaatsen in Leusden. Van de ingeleverde passen 
wordt bouwspeelgoed gemaakt. Dit zal vervolgens naar basisscholen in Leusden 
gaan, die meedoen met het project “afvalvrije scholen”. De school waar uw kind 
naar toe gaat is zo’n school! 
Inleveren kan op de volgende locaties: 
• Het gemeentehuis, Fokkerstraat 16 
• De milieustraat ’t Spieghel, Spieghelweg 2 
• De bibliotheek, Hamersveldseweg 77 
• De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107 
Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen! 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente Leusden 
Klik HIER voor het bijbehorende filmpje  

  
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 1 september 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 
t/m maandag 28 augustus 2017 
Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

 
 


