
                3 november 2017 
 

Data  

komende tijd: 

Woensdag 15 november 

Portfoliopresentaties 

 

Zaterdag 18 november 

Tuinklusochtend 

 

Woensdag 22 november 

Schoen zetten 

 

Vrijdag 24 november 

Studiedag, Leerlingen vrij 

 

Maandag 27 november 

Laatste aanleverdag kopij 

nieuwsbrief 

 

Vrijdag 1 december 

Nieuwsbrief uit 

 

Dinsdag 5 december 

Sinterklaasviering 

 

Woensdag 20 december 

Kerstviering 

 

Vrijdag 22 december 

Unit 1 en 2 vrij 

Unit 3 om 12.00 uur vrij 

 

Maandag 25 december 

t/m vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie 

 

Maandag 8 januari 

Laatste aanleverdatum 

kopij Nieuwsbrief 

 

Woensdag 10 januari 

Luizencontrole 

Scholenmarkt 

 

Vrijdag 12 januari 

Nieuwsbrief uit 

 

Woensdag 24 januari 

Voorleesontbijt 

 

Maandag 29 januari 

Laatste aanleverdatum 

kopij Nieuwsbrief 

 

Vrijdag 2 februari 

Nieuwsbrief KLA4 uit 

 

 

 

 

Inhoud 
•! Bijdrage van meester Michiel 
•! Jarigen 
•! Nieuw op school en van school gegaan 
•! Herinnering tevredenheidsonderzoek 
•! Portfoliogesprekken 
•! Schoenendoosactie 
•! Vreedzame school, mediatoren 
•! Interne contactpersonen Ernestine en Petra 
•! Youth onderzoek 
•! Koeltasjes KLA4 / Afvalvrij 
•! Fietsen in de rekken 
•! Bijdrage vanuit de OR 
•! Hulpvragen 
•! Ingezonden stukken / bijlagen 

 
 

Bijdrage van Meester Michiel 
De wintertijd is ingegaan en het is nu ‘s avonds al vroeg donker. In deze 
nieuwsbrief ook al de eerste vragen over Sinterklaas en Kerst, dat komt al snel 
dichterbij. We zijn heel blij met alle ouders die ons helpen met zoveel dingen. 
Vooral in de komende periode zien we extra veel ouders op school. Bedankt 
alvast voor al jullie inzet! 
Prachtig dat we in deze tijd van ontvangen ook wat mogen weggeven. Daarom 
beveel ik de Schoenendoosactie van harte bij u aan. 
In deze nieuwsbrief weer veel belangrijke informatie. Zo blijft u op de hoogte 
van alles wat er speelt bij ons op KLA4. Veel leesplezier! 
 
 

Jarigen 
In november vieren wij de verjaardagen van: 
Jilles, Roano, Bart, Sem S., Mila G. Viggo, Myrthe, Hugo V., 
Lea, Kay, Twan R., Koen v. U., Luc N., Lisa, Ray, Tara, Jan en 
Iefke. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Nieuw op school en van school afgegaan 
Hugo de Werd is vorige week 4 jaar geworden, 
hij is begonnen in groep 1/2 C. 
Tara Creemers is na de herfstvakantie gestart in 
groep 3, zij komt van ’t Ronde. Van harte 
welkom allebei. 
Afgelopen maandag is Indy van Rhee op de Bongerd gestart.  
Heel veel succes, Indy! 
 
 

Herinnering tevredenheidsonderzoek 
Hierbij wil ik alle ouders, leerkrachten en kinderen bedan-
ken voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek. We 
hopen dat er nog meer ouders zijn die het zouden willen 
invullen. We hopen op een hoge respons. Vooral de 
respons van de ouders blijft tot nu toe wat achter, dus 
hierbij nogmaals de oproep om het onderzoek in te vullen. 
Dit kan tot 10 november! Voor ons is het belangrijke informatie.  
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Portfoliogesprekken 
 Op dinsdag 7 november ontvangt u een uitnodiging 

via Doodle om een afspraak in te plannen voor de 
Portfoliopresentaties van woensdag 15 november 
tussen 14.30 en 16.30 uur. Tijdens dit gesprek zal 
uw kind zijn/haar Portfolio presenteren. Alle kinderen 
zijn dus van harte welkom bij het gesprek. Sterker 
nog, ze hebben een centrale rol bij deze gesprekken!  

 Na afloop van de presentatie ontvangt u een formulier waarop u thuis feedback 
kunt geven over het portfolio en de presentatie. Dit komt daarna in het portfolio 
van uw kind.  

 We hebben er net als de vorige keer voor gekozen om meerdere kinderen 
tegelijk te laten presenteren. Dit is ons de vorige keer goed bevallen. 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.  
 
 

Schoenendoosactie 
Deze week hebben alle kinderen van KLA4 een schoenen-
doos en een bijbehorende flyer meegekregen. We hebben 
al wel vaker meegedaan met actie Schoenmaatjes van 
Edukans. In de komende tijd ontvangen veel kinderen ca-
deaus met bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. We leven in 
een rijk land en hebben een prachtige school, dat is niet 
vanzelfsprekend voor heel veel kinderen in deze wereld. 
Wat mooi dat we op een eenvoudige manier iets voor een 
ander kind kunnen betekenen.  

Schoenmaatjes is een actie van de ontwikkelingsorganisatie Edukans waarbij 
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartike-
len en speelgoed voor kinderen in arme landen. De afgelopen jaren zijn 2,9 
miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau. 
Tot en met maandag 20 november kunnen de schoenendozen worden gevuld. 
De dozen kunnen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht. Daarna verzamelen 
we ze in de centrale hal en worden ze op woensdag 22 november weggebracht 
naar een verzamelpunt in Amersfoort. 
De dozen worden in het voorjaar uitgedeeld in landen als Albanië, Moldavië, 
Ghana, Sri Lanka en Irak. Veel kinderen daar leven in moeilijke omstandigheden. 
Een schoenendoos is voor hen een cadeau om nooit te vergeten. 
Edukans vindt dat ieder kind in de wereld recht heeft op onderwijs. Ze steunt 
daarom onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden, maar betrekt ook Neder-
landse leerlingen bij ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld met actie 
Schoenmaatjes. Want onderwijs is volgens Edukans de kans van je leven! 
Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u er natuurlijk ook voor kiezen 
om samen 1 schoenendoos te maken en in te leveren.  
Voor meer informatie over actie Schoenmaatjes 
www.edukans.nl/schoenmaatjes 
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Vreedzame school, Mediatoren 
Vandaag vrijdag 3 november hebben zes nieuwe 
mediatoren hun diploma gekregen. Mediatoren zijn 
een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school. 
De leerlingen leren bemiddelen bij conflicten. Het is 
een van de meest concrete uitwerkingen van het 
principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid 
hebben voor het klimaat op school. Dit schooljaar 
zijn 6 leerlingen uit groep 7 getraind als mediator: 
Lara, Marinda, Benthe, Ties, Eva, en Demir. 
Eenmaal opgeleid is er elke dag een tweetal of drietal mediatoren die ‘dienst 
hebben’. Dit zijn naast de nieuwe mediatoren ook de vorig jaar getrainde 
mediatoren uit groep 8. Tijdens de pauzes lopen zij rond (in een gekleurd hesje) 
en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de 
pauzes zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leer-
krachten kunnen ruziënde leerlingen ook doorsturen naar de mediatoren. 
Uiteraard blijft de leerkracht verantwoordelijk en zal helpen waar nodig. 
Gefeliciteerd nieuwe mediatoren, we zijn super trots op jullie! 
 
 

Interne contactpersonen Ernestine en Petra 
Op school zijn wij, Petra Vissers en Ernestine van 
Eeghen, de interne contactpersonen. Bij elke klas gaan 
wij langs om te vertellen wat dit betekent. In unit 1 en 2 
lezen wij het prentenboek “Giechelgeheimpjes” voor. In 
het boek komen situaties voor met allerlei geheimpjes. 
Duidelijk wordt dan ook welk geheim leuk is en welk 
geheim niet. Welk geheim je niet voor jezelf houdt en 
moet delen met een volwassene.  
In unit 3 vertellen wij het volgende tijdens dat bezoekje: 
Op school zijn wij de juffen van groep 1/2 A en 6/7A en “interne contactper-
soon”. Je vraagt je misschien af wat dat is. Soms gaan dingen helemaal mis. Je 
hebt een langdurige ruzie met iemand op school, je wordt vaak gepest of er 
gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. En niet zomaar 
een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing 
te zoeken. Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is 
meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te 
praten: je vriend, vriendin, je juf of meester of je ouders. Zij kunnen je helpen 
je probleem op te lossen. Soms werkt dat allemaal niet. Dan kun je altijd bij ons 
terecht, want wij zijn de “interne contactpersonen”. Wij zullen je helpen een 
oplossing te vinden voor jouw probleem. We praten er samen over en gaan een 
manier zoeken om jouw probleem te laten stoppen. 
Je denkt misschien: “maar ik heb helemaal geen probleem!”. Dat is natuurlijk 
fijn, wij hopen dat dat zo blijft. Maar, als je op een keer toch wel wat hulp kunt 
gebruiken bij het oplossen van jouw probleem, dan is het belangrijk dat je weet, 
dat je altijd onze hulp mag vragen. Loop even bij ons binnen na schooltijd of doe 
een briefje in de brievenbus, met daarop je naam en je groep, dan neemt een 
van ons zo snel mogelijk contact met je op. In de hal hangt ook deze praatplaat. 
Hier kun je rustig op kijken.  
Op de website en in de schoolgids, onder het kopje KLA4 →  onze school →  onze 
schoolgids, kunt u alle informatie vinden over de intern contactpersoon en de 
klachtenregeling. 
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Youth onderzoek 
KLA4 steunt universitair onderzoek naar kinderen 

 Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van opgroeiende 
kinderen zich? Dat onderzoekt YOUth, een groot onderzoek 
van de Universiteit Utrecht. De resultaten kunnen in de 
toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.  

YOUth zoekt kinderen van 8, 9 of 10 jaar die meerdere 
jaren willen meedoen. Deelnemers gaan verspreid in 
de tijd in het totaal 3 keer naar het KinderKennisCen-
trum voor een onderzoeksdag: YOUth volgt uw doch-
ter of zoon tot een leeftijd van ongeveer 16 jaar.   
Op vrijdag 17 november 2017 zal Suzanne `t Hart 
van Universiteit Utrecht een gastpresentatie houden in 

de groepen (4), 5, 6 en 7 van onze Basisschool en krijgen de kinderen een 
Professor Bovenkamer boekje mee (met antwoordkaart). 
Op de website van YOUth ziet u in deze korte film hoe 
het onderzoek in zijn werk gaat en kunt u ook eventueel 
digitaal een informatiepakket aanvragen. Neem alles 
rustig door met uw kind en besluit daarna of jullie mee 
willen doen.  
Meer weten? Kijk op www.youthonderzoek.nl of bel het 
gratis nummer 0800-4003040. U vindt YOUth ook op 
Facebook. 
 
 

Koeltasjes KLA4 / Afvalvrij 
We hebben weer een aantal koeltasjes van KLA4 besteld. Alle nieuwe leerlingen 
krijgen een tasje van ons. Als dat niet zo het geval is, dan horen we het alsnog 
graag. Daarnaast is het ook mogelijk om zo’n uniek collectors item aan te 
schaffen voor slechts 5,-. De tasjes zijn te krijgen bij Michiel. 
Op de eerste schooldag in Atria, 22-08-2016, vertelden wij over onze ambitie 
een afvalvrije school te worden. Wij hebben toen een begin gemaakt met het 
scheiden van afval. Over het scheiden van afval zijn wij momenteel tevreden. De 
kinderen en collega’s denken goed na over wat in welke afvalbak hoort. Hier 
worden tevens gesprekken en discussies over gevoerd. Waar wij nog niet 
tevreden over zijn, dat is de grote hoeveelheid PMD. 
De gemeente Leusden heeft dit jaar veel veranderingen op het gebied van 
afvalinzameling doorgevoerd. Voor de scholen heeft dit ook gevolgen, want wij 
brengen het afval ook naar de afvalstations.  
Alle Voila-scholen in Leusden zien mogelijkheden om met name de hoeveelheid 
PMD terug te brengen. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is voor ieder 
kind een Dopper aan te kunnen schaffen. Net als met de koeltasjes ontvangt 
ieder kind een Dopper waar het drinken in gedaan kan worden. Op deze wijze 
proberen wij de hoeveelheid PMD terug te brengen. In geval kinderen wel een 
pakje drinken meeneemt, dan gaat het afvalpakje weer mee naar huis. 
Bovenstaande zijn plannen die momenteel worden voorbereid. Zie dit als een 
aankondiging. Over de ingangsdatum is nog niets bekend. 
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Fietsen in de rekken 
Aan! de! voorkant! van! de! school! worden! steeds! vaker! fietsen! geplaatst! naast! de!
rekken.!Dat!is!niet!de!bedoeling!!In!verband!met!de!veiligheid!en!de!doorgang!van!
bijvoorbeeld! kinderwagens! moet! deze! ruimte! vrij! blijven.! We! kunnen! elkaar! hier!
natuurlijk!ook!op!aanspreken.!

 
 
 

Bijdrage vanuit de Ouderraad 
Vanuit de Ouderraad (OR) werd de vraag gesteld of 
er een klassenouder was die een stukje wil schrijven 
over het klassenouderschap. Nou bij deze: Mijn 
naam is Sandra Hofland en ik ben klassenouder van 
groep 3. Ik ben getrouwd met Jelle Hofland en 
samen hebben wij vijf kinderen. Davey (19), Dylan 
(10) groep 7, Lucke (6), groep 3 en onze twee 
pleegkinderen Naomi en Lisanne beiden drie jaar 
oud. Al jaren ben ik actief binnen school, eerst op de 
Klimrakker en nu dus op de KLA4. Naast het klas-
senouder zijn ben ik ook de coördinator van het 
luizenpluis team. Ik ben klassenouder geworden 
omdat ik het leuk vind meer betrokken te zijn binnen school.  
Daarnaast vind ik het contact met de kinderen uit alle klassen en ouders erg fijn. 
Als klassenouder werk je nauw samen met de leerkracht en ouders, je bent als 
ware de rechterhand van de leerkracht. Je helpt mee met activiteiten binnen de 
klas en de school denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen. Als klassenouder ben je 
ook lid van de ouderraad. We vergaderen één keer per maand, daar is ook altijd 
een leerkracht bij aanwezig. In deze vergaderingen worden o.a. de activiteiten 
binnen school besproken, wie gaat erin welke commissie en wat speelt er op 
school. Als klassenouder leer je de kinderen beter kennen en zij gaan jou beter 
leren kennen, ook ouders weten je te vinden met vragen. Ik ervaar dat al jaren 
als positief, je bent een onderdeel in het geheel wat KLA4 heet.  
Soms is het ook lastig dat geef ik ook echt toe, je bouwt in de jaren een contact 
met kinderen op en dat hup daar gaan ze, ze zwaaien je uit als echte bijna 
pubers. Zelf ben ik de zeg maar overactieve hulpouder, ik vind bijna alles leuk 
om te doen op school. Als klassenouder ben je daar redelijk vrij in, wel vinden 
we het fijn als je met activiteiten op school aanwezig bent of daar een vervan-
ging binnen je klas bij ouders voor zoekt.  
Er is tijdens een activiteit altijd wel ergens hulp nodig, dus alle ouders, opa’s en 
oma’s zijn welkom om te komen helpen, overleg dit dan wel even met leerkracht 
van je klas of de klassenouder. 
We zijn nog steeds op zoek naar klassenouders voor de groepen 1/2 A en 6/7 A. 
Lijkt het je als ouders leuk om binnen de school op deze manier betrokken te 
zijn, dan kun je altijd contact opnemen met de Ouderraad. (or@kla4.school) En 
natuurlijk is iedereen welkom om te helpen op school! 
Vriendelijke groet en tot op het schoolplein, 
Sandra Hofland 
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Hulpvragen 
 
Gezocht: Verfschorten 
Voor Unit 2 en 3 zijn we op zoek naar oude blouses 
die we als verfschorten kunnen gebruiken. Graag 
inleveren bij de leerkrachten! 
 
Versieren Sinterklaas en Kerst 
Het is alweer bijna zover; de sint komt op 18 november aan in ons land. 
Op vrijdagavond 17 november vanaf 19.00 uur willen we dan ook de school in 
de sfeer gaan brengen. Hier kunnen wij wel wat extra handen bij gebruiken!  
En omdat de kerst er ook direct weer achteraan komt, gaan we op woensdag 6 
december vanaf 8.30 uur de laatste spullen weer inpakken. Wie wil ons komen 
helpen op vrijdagavond of 17 november of op woensdagochtend 6 december? 
Ook dit jaar zal er weer een grote groep pieten aanwezig zijn op 5 december. In 
de ochtend van 5 december worden de pieten weer geschminkt. Welke ouders 
willen ons hierbij helpen? Opgeven voor het helpen versieren, opruimen en 
schminken kan via sandra@dehoflandjes.nl 
 
Dierenvallei: HERHAALDE OPROEP!!!! 
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) 
 
Wasouders gezocht 
We zijn heel blij dat een aantal ouders elke week de was uit de keuken ophaalt 
en weer netjes en schoon terugbrengt. We kunnen hiervoor nog steeds wel wat 
versterking gebruiken. Af en toe een wasje draaien voor KLA4 dus. Graag 
melden bij Michiel. 
 
Hulp voor tuinklusochtend 18 november 
Zaterdag 18 november a.s. gaan wij de buitenruimte opknappen. Het blijkt erg 
lastig te zijn de tuinen goed te kunnen onderhouden. Wij zijn hier momenteel 
met de gemeente over in gesprek. Op deze tuinklusochtend zijn er voldoende 
klussen die opgepakt moeten worden. Via de ouderhulplijst heeft een aantal 
ouders zich al aangemeld, daar kunnen er nog meer bij (aanmelden is niet 
nodig).  
Wij beginnen deze ochtend om 9.00 uur en stoppen uiterlijk om 12.00 uur. Als u 
in het bezit bent van een hark en/of schoffel of ander tuingereedschap, dan 
vraag ik u dit mee te nemen. De ouders die zich via de ouderhulplijst hebben 
aangemeld ontvangen een bericht van mij. Ook kinderen met ‘ groene vingers’ 
kunnen meekomen. Opgeven bij Michiel info@kla4.school 
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INGEZONDEN 
 
Vioolles 
Beste ouders, 
Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben de moeder van Sarah van Berkel uit 
groep 1C en ben violiste van beroep.  
Naast het spelen heb ik jarenlang een eigen lespraktijk gehad in Amsterdam 
maar door de verhuizing naar Leusden moet ik het nu opnieuw gaan opbouwen. 
Ik ben dan ook van plan om in eerste instantie op de dinsdagmiddag en -avond 
les te gaan geven en ben heel blij dat ik dat in de school mag gaan doen.  
Kinderen die op de BSO zitten kunnen op deze manier gemakkelijk onder BSO 
tijd les bij mij krijgen.  
In principe kun je bij mij beginnen vanaf 4 jaar en volwassen zijn ook welkom!  
Voor meer informatie betreft de vioolles, proeflessen, tarieven, etc. kun je mij 
mailen (jhnentjes@hotmail.com) of bellen (0614778155). 
Hartelijke groet,  
Annerieke Nentjes 
 
KLA4 werkt samen met Larikslaan2 
Voor de zomervakantie ben ik, Lianne de Boer, een aantal keer op vrijdagoch-
tend bij jullie op school geweest. Er is hier na de zomervakantie weer vervolg 
aangegeven. Om de vrijdag zit ik in de centrale hal van Atria. Ik nodig je uit om 
eens langs te komen om kennis te maken en/of een gesprek te hebben over!
opvoeden en opgroeien. Ik ben van oorsprong maatschappelijk werker, geef 
“Hier ben ik” trainingen en ben vanuit de zorg betrokken bij passend onderwijs. 
Als consulent bij Larikslaan2 heb ik veel gesprekken met ouders, veelal gaat dit 
over hun rol als ouders en vaak ook over andere zaken in het leven. Voorbeel-
den van situaties die besproken worden, zijn: uw kind kan zich niet goed 
concentreren, uw kind heeft moeite met omgaan 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, spreek me aan op vrijdagochtend. De komende periode 
ben ik er op 3 november, 17 november, 1 december en 15 december van 8.00 
tot 9.00 uur. 
Als je meer wilt weten over wat Larisklaan2 allemaal doet, neem een kijkje op 
www.sociaalplein-leusden.nl 
Vriendelijke groet, 
Lianne de Boer 
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Week van de Pleegzorg 2017: 1 t/m 8 november 
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard 
nodig. Op dit moment zijn in Nederland 19.000 pleegkin-
deren (0-18 jaar) die door ernstige problemen en onveilig-
heid (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen 
willen maar één ding: een fijne, veilige plek om tot rust te 
komen. 
Het aantal pleegouders dat zich aanmeldt om voor hen (deels of helemaal) te 
zorgen, daalt. Mede hierdoor wachten ook in uw regio kinderen op een passend 
pleeggezin. Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt daarom extra aandacht 
voor (het belang van) pleegzorg gevraagd. Dit wordt onder meer gedaan via de 
actie doneer-je- schoolhek-voor- een-pleegzorgspandoek, met daarop de oproep 
om pleegouder te worden. KLA4 en de Bongerd doen hier ook aan mee. 
Verschillende vormen van pleegzorg: 
Vaak zijn pleegouders bekenden van het kind. Zoals een oom en tante, opa en 
oma of vrienden van het gezin. Maar er zijn ook onbekende mensen die pleeg-
ouder willen zijn. Gelukkig maar. Want niet ieder kind kan bij familie of beken-
den terecht. 
“U helpt een pleegkind erg als u ruimte voor hem of haar heeft in uw gezin.” Om 
pleegouder te worden hoef je geen ‘standaard’ gezin te hebben. Iedereen die het 
leuk vindt en in staat is een kind of jongere veilig en gezond op te voeden, kan 
zich als pleegouder aanmelden. Dus ook alleenstaanden, samenwonende of 
getrouwde stellen en samengestelde gezinnen, met of zonder!kinderen.! 
Hele week of alleen weekenden voor pleegkind zorgen 
Pleegzorg gaat veelal over zeven dagen per week voor een pleegkind zorgen, 
maar alleen een weekend per twee weken of maand kan bijvoorbeeld ook. 
Meer weten over pleegzorg? 
Neem een kijkje op www.supergewonemensengezocht.nl of www.rading.nl, bel 
voor vragen met De Rading op 030 - 272 43 53 of woon vrijblijvend een infor-
matieavond bij. De data vindt u in de kalender op www.rading.nl. U bent van 
harte welkom! 
 
 

Bijlage: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is nog toegevoegd: 

•! Sint Maartenviering 
  
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 
verschijnt op vrijdag 1 december 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 
t/m maandag 27 november 2017 
Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 


