
                12 januari 2018 
 

Data  
komende tijd: 

Woensdag 24 januari 
Voorleesontbijt 
 
Maandag 29 januari 
Laatste aanleverdatum 
kopij Nieuwsbrief 
 
Vrijdag 2 februari 
Nieuwsbrief KLA4 uit 
 
Vrijdag 9 februari 
Carnaval 
 
Donderdag 15 februari 
Studiedag (leerlingen vrij) 
 
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 13 maart 
10 minutengesprekken 
 
Woensdag 14 maart 
10 minutengesprekken 
 
Woensdag 21 maart 
Meesters- en juffendag 
 
Donderdag 22 maart 
Groep 1-2 vrij – studiedag 
 
Donderdag 29 maart 
Paasviering 
 
Donderdag 29 maart 
Laatste aanleverdag kopij 
nieuwsbrief 
 
Vrijdag 30 maart 
Goede vrijdag,  
iedereen vrij 
 
Maandag 2 april 
Tweede paasdag,  
iedereen vrij 
 
Dinsdag 3 april 
Studiedag,  

alle leerlingen vrij 
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Bijdrage van Meester Michiel 
Hierbij wil ik alle ouders, kinderen en betrokkenen het beste wensen voor 2018. 

We kijken terug op een mooie lichtjestocht en een gezellig kerstdiner en ik wil 

iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd.  

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de kerstvakantie. Er ligt weer een mooi 

jaar voor ons. We zijn weer goed begonnen deze week. De komende periode is 

relatief rustig. Voorlopig even geen feesten en partijen. Wel hebben we weer de 

CITO toetsen. Tijdens de 10-minutengesprekken in maart zullen we hierop 

terugkomen.  

In de komende periode hebben we ook een aantal studiedagen. Ze staan in de 

schoolagenda en hier in de nieuwsbrief. Goed om alvast te noteren. 
 

 

Jarigen 
In januari vieren wij de verjaardagen van: 

Sophie S., Morris, Lara R., Lana, Twan v. P., Jurre B., Marwa, 

Livia, Ilse V., Pleun, Bastien, Tygo, Rowan en Ivan! 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Nieuw op school 
Britte Westerveld en Julian Kooi worden in januari vier jaar, Britte start in groep 

1/2C bij juf Liliane, juf Wendy en juf Inge. Julian begint in groep 1/2A bij juf 

Petra en juf Dominiek.  

Van harte welkom op KLA4! 
 

 

Afvalvrije school en Doppers 
Deze week hebben alle kinderen een Dopper gekregen 

van Voila. Een mooi cadeau aan het begin van het 

nieuwe jaar! Het is de bedoeling dat de kinderen deze 

Doppers gebruiken. Om het afval op school te vermin-

deren geven we de lege pakjes drinken weer mee 

terug naar huis. 
 

 

Larikslaan op school 
Lianne de Boer gaat met zwangerschapsverlof en ze wordt vervangen door 
Else Meeuwsen. Else zit maandagmiddag in de oneven weken van 13.30 tot 
14.30 uur bij ons op school voor het spreekuur. In ieder geval tot de meiva-
kantie. 
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Verlofaanvragen 
Het komt regelmatig voor dat ouders vragen om hun kinderen thuis te mogen 

houden buiten de vakanties/vrije dagen om. Soms wordt zelfs om een extra 

vrije week gevraagd. 

Voor wat betreft de leerlingen uit groep 1 zijn er wel 

mogelijkheden. De kinderen tot 5 jaar zijn officieel nog 

niet leerplichtig. Ouders van deze kinderen kunnen 

door een melding aan de leerkracht kun kind thuis-

houden. Wij wijzen deze ouders er wel op dat bij 

veelvuldig gebruik de ontwikkeling stagneert.  

Voor de leerlingen vanaf groep 2 wordt het veel moeilijker. Natuurlijk is het 

verleidelijk om je kind ‘ziek’ te melden en een dagje eerder te vertrekken om de 

topdrukte op de wegen te ontwijken, of de zomervakantie te verlengen vanwege 

familiebezoek in een ver land. 'Ze doen toch niets meer op school', zeggen 

ouders dan. Maar dit is echt niet zo. Het is wel degelijk belangrijk dat je kind op 

school is, ook de laatste dagen voor en de eerste dagen na een vakantie. 

 De leerkracht en leerlingen sluiten met elkaar een periode af; er wordt 

teruggekeken naar de leuke activiteiten en de moeilijkere periodes of ge-

beurtenissen. Jouw kind hoort bij deze activiteiten aanwezig te zijn. 

 De stof op de basisschool is enorm uitgebreid. Een schooldag bestaat uit 

zeer veel instructiemomenten, omdat er zoveel verschillende vakken en on-

derwerpen aan bod komen op een dag. Vergis je niet in hoeveel je kind in 

een dag mist. Bij het inhalen van de stof komt het er vaak op neer dat de 

leerkracht heel snel uitleg geeft, een klasgenootje laat helpen of het de leer-

ling zelf laat uitzoeken. Niet ideaal dus. 

 Je geeft een verkeerd voorbeeld door je niet aan de wet en de regels van de 

school te houden. 

Het is mogelijk dat kinderen extra verlof krijgen buiten de schoolvakanties. Zo 

kan vrijgegeven worden bij bijv. jubilea in het gezin, huwelijk van gezinsleden, 

etc. Er kan geen vrij worden gegeven voor gezinsvakanties, lange weekends, 

wintersportvakanties, etc. Als school zijn we verplicht om ongeoorloofd verzuim 

te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De regels t.a.v. extra 

vakantieverlof buiten de schoolvakanties zijn aangescherpt. De wet geeft alleen 

aan ouders die werkzaam zijn in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen de 

mogelijkheid tot extra vakantieverlof. Wie meent goede gronden aan te kunnen 

voeren om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, moet dit via de 

directeur van de school aanvragen (eventueel met werkgevers- of doktersver-

klaring).  

In twijfelgevallen zullen we contact opnemen met de leerplichtambtenaar om de 

aanvraag te toetsen.  

De exacte regels en het formulier om verlof aan te vragen zijn te vinden op onze 

website (kla4.school/ouders/verlof-aanvragen/). 
 

 

Gezocht voor de groepen 1/2 
Wie heeft er voor ons onderbroeken en/of joggingbroeken? Zowel voor jongens 

als meisjes in de maten 110 t/m 128. 

Na de zomerschoonmaak is een van de poppen uit groep 

1/2B (bij juf Annemieke en juf Inge B.) niet terug op school 

gekomen. Wij missen de pop. Wie heeft er voor ons een Baby 

Born pop die we mogen adopteren?  

Wie kan/wil onze verjaardag-stoelen van een nieuw laagje 

verf voorzien? Ze zijn toe aan een opknapbeurt! 
 

http://kla4.school/ouders/verlof-aanvragen/
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Tips voor 10-uurtje 
De lunchtrommel van de kinderen inpakken blijft een uitdaging. Met alleen een 

boterham voor tussen de middag ben je er natuurlijk niet. Er moet drinken mee 

en een kleine hap als 10-uurtje tussendoor, als het even kan dat alles graag nog 

enigszins gezond. 

Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat een paar tips voor een verantwoord 10-

uurtje meer dan welkom zijn. Hierbij 5 tips! 

1. Smoothies 

Simpel en effectief: Geef een smoothie mee. Je mixt deze groente- en fruitsap-

jes in een handomdraai (tip: veel fruit kan ongeschild in de blender) en je kunt 

ze zo gezond maken als je wilt. Worden je kinderen niet enthousiast van ingre-

diënten als spinazie, broccoli of selderij? Door bijvoorbeeld een stukje banaan of 

toe te voegen, geef je het geheel een lekker zoete smaak. 

2. Verse stukken fruit en groente 

Geef je ze liever iets te kauwen mee? Dan kunnen verse 

vruchten en groenten natuurlijk ook prima in de lunch-

trommel als los tussendoortje. Deze wat uitnodigender 

presenteren, doe je simpel en snel door komkommer, 

paprika en selderij in reepjes te snijden. 

3. Noten 

Een bakje (ongezouten) noten meegeven, is eveneens een 

top-tussendoortje. Deze zijn behalve lekker ook nog 

bijzonder voedzaam.  

4. Gedroogd fruit 
Een ideaal alternatief voor een snoepje zijn gedroogde vruchten. Abrikozen, 

vijgen, pruimen en ook dadels hebben een heerlijk zoete smaak, maar zijn 

stukken gezonder. 

5. Brood of cracker 

Onder ’10-uurtje’ verstaan de meeste mensen een kleine snack, maar een 

volkoren-cracker of -boterham, of een mini-mueslibol voldoen ook prima als 

tussendoortjes.  

 

Bijdrage vanuit de OR 
Na een heerlijke vakantie beginnen we weer opgeruimd aan een nieuw kalender-

jaar. Wel wil ik nog even terugblikken op de decembermaand, de Sinterklaas en 

de Kerst hebben we uitgebreid gevierd. Met hulp van veel ouders en leerkrach-

ten zijn er twee gezellige feesten georganiseerd waar de kinderen van hebben 

genoten. En daar doen we het voor! Nogmaals dank aan alle ouders die hebben 

geholpen, het is een leuke manier om elkaar te leren kennen. We kijken weer uit 

naar het volgende feest: Carnaval!  

Groeten namens de OR, Roos Tolboom 
 

 

Bijlage: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is toegevoegd: 

 Maak kennis met tennis 
  

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 2 februari 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 29 januari 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
  


