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Bijdrage van Meester Michiel 
Volgende week dinsdag verwelkomen we Sinterklaas op KLA4. Het beloofd een 

gezellig feest te worden. Daarna gaan we op naar het kerstfeest. Mooie feesten 

in een drukke, maar ook gezellige tijd.  

Tijdens de afgelopen studiedag van vorige week vrijdag is Unit 1 op bezoek 

geweest bij Campus Columbus in Heerhugowaard. Ze zijn geïnspireerd terug 

gekomen en kunnen er weer mee aan de slag. Unit 2 en 3 zijn op school geble-

ven. 

Tijdens de vorige studiedag hebben we vooral gekeken naar waar we nu staan 

na een jaar KLA4? Deze studiedag zijn we verder vooruit gaan kijken. Hoe 

kunnen we vanuit onze visie verder bouwen aan ons TOM-onderwijs? Minder 

werken vanuit de methode, meer vanuit doelen en eigenaarschap van kinderen 

waarin hierin centrale thema’s. Een mooie concrete uitwerking hiervan zijn de 

doelenbladen in Unit 2. Waarop de kinderen hun persoonlijke doelen kunnen 

plakken. In de komende periode gaan we hiermee verder.  

In deze nieuwsbrief kunt u weer allerlei informatie vinden. Veel leesplezier.  
 

 

Jarigen 
In december vieren wij de verjaardagen van: 

Jona, Mara, Mirre, Inge, Jente, Oliver, Ryan, Resa, Selah, Indy, 

Robin, Luna, Sol, Yana, Flin, Thomas V., Lisette, Daniel, Seb, 

Thijs, Fiene R., Dewi, Siem en Nore! 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Nieuw op school en van school afgegaan 
Sijmen Wind en Samuel van der Haar zijn afgelopen week 4 jaar geworden, 

Sijmen is gestart in groep 1/2 A bij juf Petra en juf Dominiek en Samuel in groep 

1/2 B bij juf Inge, juf Wendy en juf Liliane. 

In januari verwelkomen wij Nhi Nguyen, Femm van Grieken, Mick Delwel, Lana 

Feberwee, Tess van Soest, Jurre Bruinsma, Britte Westerveld en Julian Kooi in 

de groepen 1/2. 

Heel veel plezier op KLA4! 

 

Afgelopen maandag zijn Romy en Léon Varkevisser begonnen op ‘t Startblok. 

Succes op jullie nieuwe school! 
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Sinterklaas 
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover, 5 december!  

We hebben er allemaal zin in. 

In de klassen is iedereen gezellig bezig. Sintliedjes zingen, dansen, voorlezen 

van sinterklaasverhalen, spelletjes en er zijn mooie knutsels gemaakt. 

 De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen maandag 4 december hun sur-

prise met gedicht mee naar school. Dan worden ze leuk uitgestald en 

kunnen ze nog een dag bewonderd worden. 

 Op dinsdag 5 december kunnen er geen auto's geparkeerd worden op 

de parkeerplaats. De kinderen afzetten kan wel. 

 De kinderen mogen dinsdag eerst naar hun eigen klas om daar te verza-

melen en dan lopen zij met hun juf of meester naar de parkeerplaats. 

Daar zullen we samen met de kinderen 

van de Bongerd de Sint en zijn pieten 

verwelkomen.  

 Iedere groep heeft die dag zijn eigen pro-

gramma en de groepen komen om de 

beurt bij de Sint. Daarnaast zullen er 

meerdere pieten in de school rond lopen. 

 De kinderen hoeven die dag geen tien-

uurtje mee te nemen, wel hun eigen 

lunch. 

 De kinderen zijn gewoon om 14:00 vrij 

en op 6 december beginnen we ook gewoon op de gebruikelijke tijd.  

Hierbij willen we alle hulpouders bedanken die ons bij de diverse Sintactiviteiten 

geholpen hebben afgelopen weken of die komen helpen op 5 december. Fijn dat 

we weer zoveel steun hebben gekregen! Op naar een prachtig Sintfeest! 
 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Op KLA4 is in oktober 2017 een tevredenheidsonderzoek afgeno-

men onder leerlingen, ouders en medewerkers. Wat vinden zij van 

de school? En hoe denken zij over het onderwijs, de cultuur, etc.? 

Inmiddels hebben we de uitslag ontvangen en in de bijlage kunt u 

de conclusies, tips, tops en acties lezen. 

Hierbij willen we alle kinderen, leerkrachten en ouders bedanken die de moeite 

hebben genomen om het onderzoek in te vullen.  
 

 

Staking op 12 december 
Zoals u wellicht in de media hebt kunnen vernemen is de kans groot dat er op 

dinsdag 12 december weer gestaakt wordt. De definitieve beslissing wordt op 5 

december genomen. Dan wordt namelijk duidelijk of de minister bij de voorge-

nomen plannen blijft. We houden u natuurlijk op de hoogte.  
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Terugblik portfolio presentaties 
Op woensdag 15 november waren de portfolio presentaties. Prachtig om te zien 

hoe de kinderen en de ouders betrokken waren. We merken dat de presentaties 

steeds meer inhoud krijgen en dat de leerkrachten genoeg tijd hadden om bij 

elke presentatie even aan te schuiven.  

We beseffen ons dat persoonlijk contact tussen de ouders en de leerkrachten 

belangrijk is en blijft. Daarom organiseren we in maart voortgangsgespreken. 

(10-minuten gesprekken). Daarnaast heeft u als ouders altijd de mogelijkheid 

om een persoonlijk gesprek aan te vragen bij de leerkracht.  

  
 

 

Vreedzame school, sociale veiligheid 
We zijn nu bezig met Blok 3 van de Vreedzame school. 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor 

elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, 

over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen 

elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In 

tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te 

luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan 

oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De 

kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is 

om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit 

voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen 

en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat 

het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd 

naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’.  

In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren 

over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op 

www.devreedzameschool.nl 

 

Vorig schooljaar hebben we een beleidsplan sociale veiligheid geschreven. Hierin 

staat beschreven welk plan van aanpak we hebben om te handelen als er gepest 

wordt. Juf Ernestine en juf Petra zijn dit schooljaar verantwoordelijk voor de 

implementatie van dit plan. Hier zijn we volop mee bezig op dit moment. 

Zo bouwen we met de Vreedzame school en dit plan aan een veilige leeromge-

ving voor de kinderen.  
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Actie Schoenmaatjes 
We hebben dit schooljaar meegedaan met de actie Schoenmaatjes 

van Edukans. Op woensdag 22 november hebben we 126 goed gevul-

de schoenendozen ingeleverd! Wat mooi dat we als KLA4 hieraan mee 

hebben kunnen doen. Hierbij wil ik ook de André, Eefje, Anna en Mare 

bedanken voor het wegbrengen van de dozen. 
 

 

Doet u al mee aan YOUth? 
Op vrijdag 17 november is Suzanne `t Hart bij ons op school geweest om te 

vertellen over YOUth: een onderzoek naar de ontwikkeling van opgroeiende 

kinderen. Ze hield een presentatie in de klas en de kinderen kregen een flyer 

mee naar huis. Kwam uw zoon of dochter enthousiast thuis en hebben jullie 

samen besloten om mee te doen? Vergeet dan niet de antwoordkaart bij de flyer 

op te sturen. Jullie ontvangen dan thuis een informatiepakket en een aanmeld-

formulier. 

Meer weten? Ga naar www.youthonderzoek.nl en bekijk deze korte film over het 

onderzoek.  

 
Contact opnemen kan via youth@uu.nl of het gratis nummer 0800-4003040.  

U vindt YOUth ook op Facebook. 
 

 

Bijdrage vanuit de OR 
Ook in deze nieuwsbrief een OR-bericht, 

de activiteiten van onze kant belicht. 

 

Sinterklaas wordt dinsdag gevierd, 

wij zijn blij met alle ouders die hebben versierd! 

 

Ook op de dag zelf zijn veel ouders actief, 

dit vinden de kinderen super lief! 

 

Als Sinterklaas weer naar Spanje is gegaan, 

komt de kerst er alweer snel aan. 

 

Ook daarvoor is een clubje druk bezig hier in te duiken, 

en kunnen ook zeker hulp gebruiken. 

 

Wordt er een oproep gedaan, 

laat dit niet aan je voorbij gaan. 

 

Kerst vieren we met zijn allen, 

zodat we daarna het jaar uit kunnen knallen! 

 

Groeten, 

OR KLA4 

 
 

http://www.youthonderzoek.nl/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://www.facebook.com/youthonderzoek
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Bijdrage vanuit de MR 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een 

MR (Medezeggenschapsraad) te hebben. De MR denkt positief kritisch mee met 

het beleid en de besluitvorming binnen de school. In de MR zijn zowel perso-

neelsleden als ouders vertegenwoordigd. De MR heeft wisselend adviesrecht of 

instemmingsrecht. Voorbeelden van punten die in de MR aan de orde komen 

zijn: 

 beleidsplannen (bv sociale veiligheid)  
 onderwijskundig beleid 

 formatie 

 huisvesting 

 begroting. 

 

Wij starten altijd met een korte gezamenlijke vergadering met de MR van de 

Bongerd, waar we zaken bespreken als: huisvesting, de sociale omgang binnen 

het gebouw e.d. 

 

De MR van KLA4 bestaat uit de volgende personen: 

Personeelsgeleding: 

 Elisabeth den Toom (leerkracht unit 2) en Marianne Piersma (leerkracht 

unit 2 en Intern Begeleidster) 

Oudergeleding: 

 Robin Huisma (vader Bob groep 3)  

 Paulien Hoftijzer, voorzitter MR (moeder Thijn groep 4, Emily groep 6 en 

Kian groep 8) 

 Marianne Herbrink (moeder Thijn groep 3 en Sanne groep 6). 

Namens de oudergeleding van de MR nodig ik u uit om punten die u tegenkomt 

en die thuishoren in de MR aan ons kenbaar te maken. Schriftelijk kunt u 

reageren naar mr@kla4.school 

Vriendelijke groet, Marianne Herbrink 
 

 

Hulpvragen 
 

Opruimen Sinterklaasspullen en versieren voor kerst 

Op woensdag 6 december vanaf 8.30 uur gaan we de 

sinterklaasspullen weer inpakken en daarna meteen de school in 

kerststemming brengen. Wie wil ons komen helpen? We zijn blij met iedereen 

die wil komen helpen! In de hulpbrief voor kerst stond maandagavond 11 

december genoemd, maar deze avond vervalt.  

 

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).  

 



                1 december 2017 
 

Data  
komende tijd: 

Vrijdag 1 december 
Nieuwsbrief uit 
 
Dinsdag 5 december 
Sinterklaasviering 
 
Woensdag 6 december 
Opruimen Sint  
en versieren Kerst 
 
Woensdag 20 december 
Kerstviering 
 
Vrijdag 22 december 
Unit 1 en 2 vrij 
Unit 3 vanaf 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 groep 8 
 
Vrijdag 12 januari 
Nieuwsbrief uit 
 
Woensdag 24 januari 
Voorleesontbijt 
 
Maandag 29 januari 
Laatste aanleverdatum 
kopij Nieuwsbrief 
 
Vrijdag 2 februari 
Nieuwsbrief KLA4 uit 
 
Vrijdag 9 februari 
Carnaval 
 
Maandag 26 februari t/m 
vrijdag 2 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 5 maart 
Laatste aanleverdag kopij 
nieuwsbrief 
 
Woensdag 7 maart 
Luizencontrole 
 
Vrijdag 9 maart 
Nieuwbrief uit 
 
Dinsdag 9 maart 
10 minutengesprekken 
 

INGEZONDEN 
 

Kerstvakantie bij Ska Kinderopvang 

De bso is een leefgemeenschap waar kinderen zich welkom voelen, zichzelf 

kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, de groep en hun 

omgeving. De kinderen ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld 

zijn! In de kerstvakantie besteden we hier bij Ska Kinderopvang speciale 

aandacht aan. We gaan onder andere samen gezellig Oud & Nieuw vieren, 

andere culturen ontdekken en mensen in onze omgeving blij maken. Kijk voor 

het programma van dag tot dag op www.ska.nl/bsothemasamenopdewereld. 

Het bso-team van Ska Kinderopvang 

 

Persbericht Vogelkerstkrans maken 

Pepernoten, speculaas en kerstkransjes... wij hebben meer dan genoeg lekker-

nijen om van te snoepen in de decembermaand. Maar terwijl wij lekker binnen 

zitten, moeten de vogels in weer en wind proberen hun eten bij elkaar te 

scharrelen. Je kunt de vogels helpen door een voederkrans te maken. 

De Groene Belevenis organiseert op woensdag 13 december van 14.30 -17.00 

uur een knutselmiddag speciaal voor de wintervogels. Je gaat een kerstkrans 

maken met verschillende soorten groene takken en deze versieren met allerlei 

vogellekkernijen zoals pinda’s, vetbollen en trosgierst. 

Ook kun je nog wat andere vogellekkernijen maken zoals een potje met vet en 

vogelzaad. 

Kinderen van 8-12 jaar kunnen op deze woensdagmiddag komen knutselen. 

Opgeven gaat via de website www.degroenebelevenis.nl bij kinderactiviteiten. 

De kosten voor deze middag zijn € 6,50 per kind. De Groene Belevenis ligt aan 

de Hamersveldseweg 107 in Leusden. Kom je ook? 
 

 

Bijlage: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is toegevoegd: 

 Uitslag tevredenheidsonderzoek 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 9 januari 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 9 januari 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

http://www.degroenebelevenis.nl/

