
                 2 februari 2018 
 

Data  
komende tijd: 

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 
 
Vrijdag 6 maart 
Nieuwsbrief uit 
 
Vrijdag 20 april 
Koningsspelen 
 
Vrijdag 27 april 

Koningsdag 
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Bijdrage van Meester Michiel 
Gisteren hebben wij de sleutel gekregen van ons nieuwe huis. We gaan in de 

voorjaarsvakantie verhuizen naar Hulshorst, een klein dorpje tussen Harderwijk 

en Nunspeet. Onze kinderen gaan daar dus naar een nieuwe school en dat is een 

mooie maar ook spannende nieuwe start. Het was leuk om eens als ouder een 

nieuwe school te bezoeken. Nu zag ik de rondleiding eens van een andere kant.  

We zijn blij dat we nog steeds veel aanmeldingen krijgen van nieuwe leerlingen 

op KLA4. Tot nu toe is er gelukkig van een wachtlijst nog geen 

sprake, maar de kleutergroepen lopen wel mooi vol waardoor ons 

leerlingenaantal de komende jaren goed stabiel lijkt te blijven.  

We leven in de komende week toe naar carnaval. Elke dag is er 

wel iets leuks, maar we vieren alleen op vrijdag echt feest met 

onder andere een playbackshow. Het wordt vast heel gezellig.  
 

 

Jarigen 
In februari vieren wij de verjaardagen van: 

Sam H., Tije, Boaz, Victoria, Fèline, Pepijn, Felicia, Luuk M., Roan 

O. Senna R., Senna van R., Gerjan, Anouar, Milan W. Louis, 

Rogier, Troy, Bruun, Maren, Bob, Eva-Lynn, Yfke, Benthe, Maarten 

en Luuk F.! Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Nieuw op school 
Victoria Minasjan, Anouar Acharrat, Rogier de Waard, Troy Creemers en Bruun 

Lindenbergh worden in februari vier jaar en starten in groep 1/2. 

Van harte welkom op KLA4 allemaal! 
 

 

Afvalvrije school en Doppers 
In januari hebben alle kinderen een dopper gekregen en we 

merken dat we nu al minder PMD afval hebben. Dit vinden 

we een mooie ontwikkeling. Zo gaat er veel minder afval 

de school uit. Hierin willen we graag nog verder en we 

hopen op uw medewerking daarin. 
 

 

10-Minutengesprekken 
Op dinsdag 13 en woensdag 14 maart zijn de 10-minutengesprekken. 

Schrijf het alvast in de agenda! Via Doodle volgt een uitnodiging en een 

mogelijkheid om in te tekenen. Tijdens deze gesprekken wordt de 

voortgang van uw kind(eren) besproken. Uiteraard mogen de kinderen 

hierbij aanwezig zijn. 
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TOM Onderwijs en veranderingen 
We ‘draaien’ nu anderhalf jaar als nieuwe school 

KLA4 en zijn heel tevreden met hoe het gaat.  
We sloten vorig jaar af met een positief oordeel van 

de inspectie, maar we blijven steeds bezig met ons 

onderwijs. Na een jaar van vooral de organisatie 

goed neerzetten, zijn we dit jaar meer de diepte in gegaan en richten we ons 

steeds meer op de inhoud. Tijdens onze studiedagen kijken we goed naar hoe 

we vanuit onze visie ons steeds verder kunnen ontwikkelen. We willen toegroei-

en naar een school waarin de leerlingen meer onderwijs op maat kunnen 

krijgen. Nu is het nog vaak zo dat de leeftijd van een leerling bepaalt welke stof 

hij/zij aangeboden krijgt. Daarbij gaan onze methodes vaak uit van ‘het gemid-

delde kind’. Dit is eigenlijk helemaal niet natuurlijk. We zeggen toch ook niet 

tegen een kind van een jaar: “Nu moet je lopen!” en tegen een kind van drie: 

“Nu moet je fietsen!”. Toch werkt ons onderwijs nog vaak wel zo. We zijn nu aan 

het kijken hoe we meer groepsdoorbrekend kunnen werken en hoe we daardoor 

beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Binnenkort 

meer hierover! 
 

Hulpvragen 
Moestuinouder 

Wie wil graag een keer helpen op maandagmiddag van 13:00 tot 14:00 om de 

moestuintjes weer startklaar te maken voor het nieuwe seizoen? Graag melden 

bij Michiel (info@kla4.school) 
 

 

Ingezonden stuk 
Elke ochtend vraag ik mij het volgende af.  

Is een kinderleven belangrijker dan dat jij te laat van huis bent gegaan? 

Jij gehaast de parkeerplaats oprijdt.  

Jij daardoor fietsende, lopende, of spelende kinderen niet ziet?  

Waarom pak jij de fiets niet als je vrij bent?  

Te ver van school? Ja dan eerder je bed uit.  

Ik wist trouwens niet dat er zoveel ouders zijn met invalidenparkeerkaarten.  

Kiss and ride? Parkeren, kletsen met anderen.  

Oeps je komt te laat op je werk. Het gaspedaal is weer gevonden.  

Nee opletten doen de bestuurders niet zodra ze de parkeerplaats oprijden.  

Ik ben blij dat mijn ogen en remmen het goed doen.  

Maar wat nou als er een kind enthousiast een bal wil pakken of naar school wil 

rennen?  

Alsjeblieft, let op mensen. 

Rijd anders iets verder of pak wat vaker de fiets.  

 

Een bezorgde ouder. 
 
 

 
 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 9 maart 2017  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 5 maart 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
  


