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Bijdrage van Meester Michiel 
We zijn weer begonnen! We hebben een goede start gehad. Wat een verschil 
met vorig jaar was het. Toen zaten we in een bouwput tussen de dozen en nu is 
alles klaar en netjes. We hebben de school vorig schooljaar in de basis goed 
neergezet en nu kunnen we verder bouwen op dat fundament.  
We kijken terug op een goed bezochte informatieavond. Leuk om te zien hoeveel 
belangstelling er was in de stamgroepen en bij de diverse instructies. Prettig om 
elkaar daarna te ontmoeten bij een gezellige borrel.  
Nu weer een nieuwsbrief vol informatie voor alle ouders en belangstellenden.  
Graag vraag ik nog extra aandacht voor onze School- kerkdienst van zondag 24 
september, van harte welkom allemaal. En op 3 oktober hebben we een studie-
dag en zijn alle kinderen vrij. Goed om te noteren. 
 
 

Jarigen 
In augustus en september zijn de volgende leerlingen jarig 
(geweest): Bram, Dylan v.’t H., Romy, Ilse, Geertruida, Emily, 
Jesse V., Daan v.d. H., Lynn, Sven, Fiene, Famke, Sam v.d. V., 
Manon, Bridget, Jesse M., Nathan, Tobias, Jens, Jasper, 
Jasmina, Mick, Isabella, Koen, David, Ruben, Quintijn, Valérie, 
Isis, Djillsa en Sophie.  
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Even voorstellen 
We zijn blij dat we een aantal nieuwe teamleden hebben, hieronder stellen zij 
zich voor: 
 

Mijn naam is Caroline Meijer en ik draai samen met Sandra 
groep 6/7 C. Ik ben 29 jaar en heb net samen met Bas een huis 
gekocht in Leusden. De afgelopen jaren heb ik op verschillende 
scholen in Leusden gewerkt. Nu mag ik op KLA4 werken en tot 
nu toe bevalt mij dit erg goed! Een gezellig team, een gezellige 
groep, een mooi nieuw gebouw met Dierenvallei en moestuin! 
Ik doe momenteel de opleiding Bewegingsonderwijs, zodat ik 
ook gymles mag geven aan de groepen 3 t/m 8. Dit doe ik met 
veel plezier. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig voor mijn 
scoutinggroep, zo heb ik jaren leiding gegeven aan een groep 
jongens en organiseer ik nu graag groepsactiviteiten. Daarnaast 
kun je mij vinden op de squashbaan. 
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Mijn naam is Liliane Schoemeijer en woonachtig in het prachtige dorp Ame-
rongen, op de Utrechtse heuvelrug. Daar ben ik, na het behalen van mijn 
diploma tot kleuterleidster te Amsterdam in 1979, komen wonen en werken. Na 
21 jaar in Amerongen nu alweer 16 jaar hier in Leusden bij de stichting Voila. 
Door de jaren heen niet alleen gewerkt bij de kleuters maar ook ervaring 
opgedaan in de groepen 5/6 en 7/8, maar kleuters zit mij helemaal in het bloed. 
Daar ligt mijn liefde. 
Naast het werk blijft er ook tijd over om te tuinieren, wandelen, lezen, koken en 
bakken, kunstschilderen, handwerken en vooral veel met vrienden gezellig 
samen zijn. 
Na de zomervakantie ben ik begonnen in het team van de basisschool KLA4. Ik 
voel me daar al helemaal thuis en als een vis in het water. 
Een hartelijke groet en hoop op een fijne en respectvolle samenwerking met 
kinderen, ouders en teamleden. 
 
Mijn naam is Dominiek Hoelaars en ik ben 24 jaar. Ik ben 
geboren en getogen in Leusden in de wijk de Wetering. Inmid-
dels woon ik een jaar met veel plezier in Amersfoort. In mijn 
vrije tijd ga ik regelmatig sporten, vind ik het leuk om te 
kokkerellen en ik ga graag op pad met vrienden. Daarnaast pas 
ik ook regelmatig op twee leuke kinderen die achter mij wonen.  
In de loop van de jaren heb ik al enige ervaringen opgedaan. 
Zo heb ik stage gelopen op De Brink, stage gelopen en gewerkt 
bij De Bongerd, vorig schooljaar Bij De Loysderhoek mogen 
werken en dit jaar ga ik met veel plezier hier bij KLA4 begin-
nen. Ik vind het leuk en erg interessant om hier weer nieuwe 
ervaringen op te doen. Ik heb er heel veel zin in! 
 
 

Bijdrage vanuit de MR 
Het tweede schooljaar van KLA4 in ons mooie pand is net gestart. Ook dit jaar 
komen de leden van de MR graag met u in contact om te horen wat er bij u 
speelt. U kunt ons altijd even aanspreken! De oudergeleding van de MR wordt 
nu bezet! door Marianne Herbrink (Thijn groep 3 en Sanne groep 6), Robin 
Huisma (Bob Huisma groep 3) en Paulien Hoftijzer (Thijn groep 4, Emily groep 6 
en Kian groep 8).  
De MR vergadert 6 keer per jaar en de volgende vergaderingen zijn gepland op 
maandag 2 oktober, dinsdag 21 november en woensdag 10 januari.  De verga-
deringen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de lerarenkamer van KLA4. 
Mocht u hier punten voor willen aandragen dan horen wij dit graag persoonlijk of 
via de mail (mr@kla4.school) van u. 
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Bijdrage vanuit de Ouderraad 
Wij zijn als Ouderraad (OR) ook weer begonnen na een heerlijke zomervakantie. 
Vorig jaar zijn wij als nieuwe KLA4 ouderraad begonnen. Hier kijken wij met 
tevredenheid op terug.  
Omdat we horen dat ouders niet altijd weten wat de ouderraad inhoud, nodigen 
wij alle belangstellenden uit om de vergaderingen bij te wonen. Deze zijn op de 
laatste maandag- of dinsdagavond van de maand. De eerste is op 25 september. 
Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag hebben in de meeste 
klassen de klassenouders zich voorgesteld, niet alle klassen zijn nog voorzien. 
Voor de groepen 1/2A en 6/7A zoeken we nog klassenouders. Wie het leuk vindt 
om klassenouder van deze groepen te worden en daardoor ook deel uit te 
maken van de ouderraad kan een mail sturen naar: or@kla4.school. 
Groeten namens de OR, 
Roos Tolboom 
 
 

Vreedzame School, Blok 1, We horen bij elkaar 
Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok 
staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de alge-
meen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken 
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het netjes houden van 
de klas en het leerplein.  
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het 
gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar 
goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je 
geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. 
“Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 
bijvoorbeeld blij van.  
Het tegenovergestelde van een opsteker is een 
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking 
over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een 
vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen 
zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en 
iedereen respect moet hebben voor de mening van 
anderen.  
Om de sfeer en de afspraken direct goed neer te 
zetten hebben de kinderen de eerste twee weken 
iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere 
blokken hebben de kinderen iedere week één les. De 
kinderen krijgen deze lessen in hun stamgroep.  
 

 

Afvalvrij?? 
We zijn goed op weg met het scheiden van ons afval. Dit is 
voor iedereen nog steeds wel wennen. We vragen hiervoor 
ook uw medewerking. We merken dat er ‘aan de voorkant’ 
nog steeds heel veel afval de school binnenkomt. Een beker 
drinken is beter dan een pakje drinken, een bakje met fruit 
is beter dan een reep met verpakking. Dit zijn maar een 
paar voorbeelden. We hebben uw hulp hierbij dus wel nodig 
om onze afvalopbrengst zo klein mogelijk te maken.  
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Dierenvallei 
Hierbij willen we alle verzorgouders, die hard gewerkt hebben in de zomerva-
kantie, enorm bedanken. Zonder jullie kunnen we de Dierenvallei niet draaiende 
houden. Daarnaast zijn we heel blij met onze beheerder Wim Couwenberg en 
Hans Nijhof, wat verzetten zij veel werk!  
In de afgelopen week hadden we verdrietig nieuws uit de Dierenvallei, Olivier 
het geitje, is overleden. 4 jaar geleden was hij geboren en helemaal met de fles 
grootgebracht door de kinderen. Afgelopen weekend werd hij ziek en al snel was 
hij overleden. De kinderen zullen hem missen.  
Na de herfstvakantie zullen de kinderen van De Bongerd ingewerkt worden en 
gaan meedraaien in de verzorging. Dat is een mooie versterking voor de Dieren-
vallei. 
We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die 
namens de ouders van KLA4 in de Stichting 
Vrienden van de Dierenvallei wil plaatsnemen. 
Daarnaast zoeken we ook nog een secretaris. 
Heeft u belangstelling, of kent u iemand die 
misschien belangstelling heeft, neem dan 
contact op met Michiel. (info@kla4.school)  
 
  

5-gelijke-dagen rooster / Afsluiting van de TSO 
We zijn goed gestart met het 5-gelijke-dagen rooster. In het begin is het best 
even wennen voor zowel de kinderen, ouders en leerkrachten. We merken wel 
dat het rust geeft in de school en zijn er positief over. 
Ondertussen zijn we nog bezig met het afsluiten van de TSO. Er staan nog een 
aantal rekeningen open van vorig jaar. Misschien bent u het vergeten, of zijn er 
problemen met het betalen. Als dat laatste het geval is, neem dat contact op 
met Michiel. 
 
  

Foto’s op social media 
Wilt u dit schooljaar niet dat er foto’s van uw kind op onze website of Facebook-
pagina gezet worden, dan kunt u dit kenbaar maken door dit te mailen naar 
Michiel (info@kla4.school). Wij zijn verplicht om u dit ieder schooljaar opnieuw 
te vragen. 
  
 

Ingezonden: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn toegevoegd: 

•! Uitnodiging school- kerkdienst op 24 september. 
•! Flyer typecursus voor de groepen 6, 7 en 8. 
•! Flyer van de hockeyclub 
•! Uitnodiging Samenwerkingsverband de Eem, avond voor ouders. 
•! Flyer SKA, Scholen in de Kunst 

   
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 6 oktober 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 
t/m maandag 2 oktober 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


