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Woensdag 25 oktober 
Luizencontrole 
 
Maandag 30 oktober 
Laatste aanleverdag kopij 
Nieuwsbrief 
 
Vrijdag 3 november 
Nieuwsbrief uit 
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Portfoliopresentaties 
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Tuinklusochtend 
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Schoen zetten 
 
Vrijdag 24 november 
Studiedag, alle leerlingen 
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Maandag 27 november 
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nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief uit 
 
Dinsdag 5 december 
Sinterklaasviering 
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Unit 3 vanaf 12.00 uur 
vrij 
 
Maandag 25 december 
t/m vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie 

Inhoud 
 Bijdrage van meester Michiel 
 Jarigen 
 Nieuw op school 
 Even voorstellen 

 Vreedzame School en beleidsplan  
 Aankondiging tevredenheidsonderzoek 

 5-gelijke-dagen rooster 
 Bibliotheek op KLA4 
 Sportcommissie 
 Afspraken onder schooltijd  

 Dierenvallei: vrijwilliger gezocht 
 Wasouder gezocht 
 Ingezonden stukken 

 

 

Bijdrage van Meester Michiel 
In de afgelopen weken heb ik regelmatig trots rondgelopen door onze school. 

Wat hebben we toch een prachtig gebouw en wat draait de school goed. Ik vind 

het ongelooflijk hoe we in een jaar tijd de school zo mooi neer hebben kunnen 

zetten. Complimenten voor de kinderen, leerkrachten en ouders! 

We kijken terug op een bijzondere week met een studiedag en een staking. 

Op de studiedag van afgelopen dinsdag hebben we als team met elkaar even 

stilgestaan. Waar staan we nu als KLA4? Wat gaat goed en wat kan beter? 

Welke volgende stap maken we dit schooljaar in onze ontwikkeling als school? 

Het was een nuttige en ontspannen dag, waarin we als team prettig hebben 

kunnen werken.  

Op donderdag waren we dicht vanwege de staking. Op internet kwam ik een 

duidelijk filmpje tegen waarin goed wordt uitgelegd waarom we dit gedaan 

hebben. Klik HIER om dat filmpje te bekijken. 

Op zondag 24 september hadden we de School- kerkdienst. Het was een mooie 

dienst waarin we als school op een prachtige manier konden samenwerken met 

de kerk en de parochie in Leusden. De kerkzaal was goed gevuld en er was een 

positieve betrokkenheid van ouders en kinderen.  

Nog een weekje werken en dan mogen we weer genieten van de herfstvakantie.  
 

 

Jarigen 
Lindo, Ties en Arvin zijn eind september jarig geweest.  

In oktober vieren wij de verjaardagen van de volgende leerlingen: 

Fabian, Kian, Mila, Lara, Odin, Charlotte, Hidde, Thom, Tobias, 

Yjara, Mika, Arend, Sophie A., Sem H., Vica, Dion en Mara. 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Nieuw op school 
Vorige week is Thom van de Valk gestart in groep 6/7c bij juf Sandra en juf 

Caroline. Van harte welkom Thom! 

 
 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1159673490800716&id=716047575163312&notif_id=1507270337776096&notif_t=feedback_reaction_generic
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Even voorstellen 
Mijn naam is Irma Kramer; de kinderen noemen mij juf Irma. Na 

jarenlang als groepsleerkracht te hebben gewerkt, doe ik nu RT 

(Remedial Teaching) op KLA4. Dat betekent, dat ik met individuele 

kinderen werk, soms ook in kleine groepjes. Dit vind ik heel fijn 

om te doen. Het contact met elk kind is heel persoonlijk en het 

werk dat we doen behoorlijk intensief. Het gaat om lezen, spelling 

en rekenen en dat maakt mijn werk erg afwisselend. Soms is er 

een speciaal programma, zoals bij kinderen met dyslexie en 

andere keren gaat het om oefenen of pre-teaching. Dit geldt dan 

voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8, bij kleuters gaat het meer om 

de voorbereidende activiteiten. Ik vind het heel boeiend om de ontwikkeling van 

elk kind te volgen en ben altijd benieuwd of er weer een stapje vooruit gemaakt 

kan worden. 

Ik probeer elke dag een half uur te wandelen. Vooral ’s morgens vroeg is het 

heerlijk buiten. Verder ben ik veel in de tuin aan het werk en doe bijna alle 

klussen in huis. De stille uurtjes zijn voor het puzzelen, op dit moment Japans 

en het opzoeken van lekkere recepten, die ik dan weer uitprobeer. 
 

 

Vreedzame School, Beleidsplan sociale veiligheid 
KLA4 is een Vreedzame School. Kinderen leren bij ons om con-

flicten op een goede manier op te lossen, door onder andere met 

elkaar in gesprek te gaan en te benoemen wat je dwars zit. Ook 

worden leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot mediatoren. Wij 

zijn trots op onze kinderen, dat zij nu al leren om prettige me-

deburgers te worden in onze maatschappij.  

We leren kinderen ook het verschil tussen plagen en pesten. De-

ze termen worden door kinderen en ouders nog wel eens door 

elkaar gebruikt. Het is goed om hierover met elkaar in gesprek 

te blijven. Niet alles is pesten. Bij pesten is er structureel sprake van pestgedrag 

en uitsluiting. Dat is dus wat anders dan iets onaardigs zeggen.  

Als er echt sprake is van pesten gaan we daarmee aan de slag. De basis hier-

voor is de werkwijze vanuit de Vreedzame school, maar soms is er meer nodig. 

We hebben vorig jaar een uitgebreid beleidsplan sociale veiligheid geschreven. 

We zullen van dit plan een ‘publieksversie’ maken en die op onze website zetten. 

Hierover later meer.  
 

 

Aankondiging tevredenheidsonderzoek 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om een tevredenheidsonderzoek over 

KLA4 in te vullen. Uw mening over KLA4 vinden wij heel belangrijk. Het helpt 

ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren 

wij dit jaar weer een tevredenheidsonderzoek en via een mail nodigen wij u uit 

om hieraan deel te nemen. Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze 

school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u doen door een vragenlijst 

in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U kunt 

de vragenlijst invullen vanaf maandag 23 oktober tot en met 5 november 

aanstaande. U krijgt hiervoor per gezin 1 uitnodiging via de mail toegestuurd.  

De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te 

herleiden tot personen. Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te 

verbeteren. Met vragen over dit onderzoek kunt u bij mij terecht. 
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5-gelijke-dagen rooster 
De eerste ervaringen met het 5 gelijke dagen rooster zijn heel positief. Er is veel 

meer rust en doorgaande lijn in de school. Voor de leerkrachten is het nog wel 

even zoeken naar hun pauze, maar voor de rest zijn we zeer tevreden. Vanuit 

de kinderen en de ouders krijg ik ook alleen maar positieve reacties tot nu toe.  

De inloop bij Unit 2 loopt nog niet helemaal goed. Veel 

kinderen komen pas vrij laat naar binnen. De eerste instructie 

start echt om 08.30 uur dus de kinderen moeten dan echt 

binnen zijn en de ouders moeten dan afscheid hebben 

genomen. We vinden het heel leuk en belangrijk dat de 

ouders mee komen in de school, maar als u nog even in de 

klas wilt kijken, zorg dan dat u wat eerder bent, zodat we 

echt om 08.30 uur kunnen beginnen. 
 

 

Bibliotheek in KLA4 
Om half negen, reuring in de gang bij de teamkamer. Kasten worden geopend, 

documentatieboekjes komen tevoorschijn, boekenkasten worden omgedraaid, 

computers uit de kast gehaald, lasers ingeplugd. Klaar om te starten…. 

Iedere vrijdagochtend ontstaat er een echte bibliotheek in school voor alle 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Voor alle groepen is een tijd gereserveerd 

dat ze naar de bibliotheek kunnen komen. Ieder kind krijgt een eigen biebpasje 

waar een barcode opstaat. Alle boeken die uitgeleend worden staan geregi-

streerd in het bibliotheek computerprogramma. 

Voor de leesmomenten in de klas zoekt elke leerling een leesboek uit. Voor het 

maken van werkstukken kunnen de informatieboekjes geleend worden.  

We genieten van de kinderen die lachend, grappen makend of juist serieus een 

boek uitzoeken. We proberen te helpen waar het moeilijk is om te kiezen voor 

de kinderen. Voor de kinderen met dyslexie hebben we een aparte boekenplank 

gereserveerd. 

Een groep van ongeveer 11 ouders begeleidt de KLA4 bibliotheek iedere vrijdag 

volgens een roulatieschema. Van half 9 tot kwart voor 10 maken we de bieb 

klaar, helpen de kinderen uitzoeken, ruimen boeken op. Het is een fantastische 

ervaring om de kinderen van KLA4 wegwijs te maken in de boekenwereld.  

Wilt u ook komen helpen? Laat het ons weten via info@kla4.school 
 

 

Sportcommissie KLA4 
Hallo! Wij zijn de sportcommissie. In dit schooljaar worden door de Leusdense 

sportverenigingen weer coole, gezellige en spannende toernooien georganiseerd. 

In de nieuwsbrieven van KLA4 vind je voor elk toernooi de info over data en 

tijden. Via een link kun je je kind(eren) gemakkelijk opgeven door middel van 

een digitaal inschrijfformulier. De sportcommissie verzameld de inschrijvingen, 

schrijft teams in en zorgt voor de juiste informatie (tijden en indelingen). Op elk 

sporttoernooi is begeleiding voor de kinderen van ouders nodig.  

Sportieve groeten namens Patrick, Carolien, Jolanda, Linda, Simone en Patrick.  

Vragen? sportcom@kla4.school 

Handbal    28 februari 

Badminton   7 april 

Korfbal    11 en 12 april 

Voetbal    30 april 

Beeball    21 mei 

Avondvierdaagse  12 – 15 juni 

mailto:sportcom@kla4.school
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Afspraken onder schooltijd 
De laatste tijd merken we dat er veel afspraken voor bijvoorbeeld logopedie, 
tandarts, therapie, zwemles, etc. onder schooltijd plaatsvinden. We vragen u hierbij 
om dit zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen, zodat de kinderen geen belang-
rijke lessen missen.  
 

 

Dierenvallei: Vrijwilliger gezocht 
We zijn voor de Dierenvallei op zoek naar vrijwilligers, die op de woensdagmid-

dag van 14.00 – 16.00 uur aanwezig willen zijn bij de Dierenvallei. Elke woens-

dagmiddag is de Dierenvallei open en er komen best veel mensen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Michiel (info@kla4.school) 
 

 

Wasouder gezocht 
We zijn nog op zoek naar een wasouder om ons team van wasouders te versterken. 
Ongeveer 1x per maand neemt u dan wat was mee van school zoals handdoekjes 
en vaatdoekjes. Graag aanmelden bij Michiel (info@kla4.school) 
 

 

Ingezonden: 
Bedankje Luc 

Luc uit groep 1/2A wilt heel graag iedereen bedanken die gedoneerd heeft. Heel 

bijzonder dat zoveel kinderen, de OR en meesters/juffen van KLA4 Luc hebben 

gesponsord! Het was een hele mooie bijzondere dag en we hebben met Team Vi 

een prachtig eindbedrag van 13.722,90 euro opgehaald.  

 
 

 

Sportieve herfstvakantie bij Sportivun! 

Sportivun organiseert van 18 t/m 20 oktober een multi-sport dagkamp voor 

kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen 

van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met sporten, spelen en lol 

trappen. Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of 

bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe 

vriendjes te maken. In de bijlage vind je de flyer van het multi-sport dagkamp in 

Leusden. Meer informatie over het multi-sport dagkamp is te vinden op: 

www.sportkampenvansportivun.nl/leusden/ 
  

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 3 november 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 30 oktober 2017 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

mailto:info@kla4.school
http://www.sportkampenvansportivun.nl/leusden/

