
                 9 maart 2018 
 

Data  
komende tijd: 

Dinsdag 13 maart 
10 minutengesprekken 
 
Woensdag 14 maart 
STAKING: SCHOOL 
GESLOTEN 
 
Donderdag 15 maart 
10 minutengesprekken 
 
Donderdag 22 maart 
Groep 1-2 vrij – studiedag 
 
Woensdag 28 maart 
Meesters- en juffendag 
(i.p.v. 21 maart) 
 
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 
 
30 april t/m 11 mei 
Meivakantie 
 
Woensdag 16 mei 
Luizencontrole 
 
Maandag 22 mei 
2e Pinksterdag 
 
Dinsdag 22 mei 
Studiedag unit 1 
 
Woensdag 23 mei 
Opa- & omadag Dierenval-

lei 
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Bijdrage van Meester Michiel 
Inmiddels ben ik met mijn gezin verhuisd. Onze kinderen zijn voor het eerst 

naar hun nieuwe school gegaan en ze voelen zich er al helemaal thuis. Ik vind 

het heerlijk om in een klein dorp (Hulshorst) te wonen en ook wij voelen ons 

hier al goed thuis.  

We leven in de komende weken toe naar het paasfeest en staan hier in de 

groepen bij stil. Een feest van een nieuw begin. In onze Dierenvallei komt er ook 

nieuw leven aan, want beide geiten zijn zwanger en er worden binnenkort ook 

eieren uitgebroed met onze nieuwe broedmachine. We houden u op de hoogte! 
 

 

Jarigen 
In maart vieren wij de verjaardagen van: 

Bob, Lucas, Rogier, Jelle, Floor, Vinn, Ilja v P., Mika, Chiel, 

Jinte, Fleur, Elena, Daan K., Annelein, Jaidy, Daan R., Jessy, 

Simon, Seth, Marinda, Quentin, Frédérique, Bruce, Jesse, 

Hana, Maico en Demir. 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 

Nieuw op school 
Op 5 maart zijn Isah Cornelisse en Rogier de Waard op KLA4 begonnen in groep 

1/2B. Seth van Nieuwkerk wordt volgende week vier jaar. Hij start in groep 

1/2C. Van harte welkom op KLA4! 
 

 

Staking 14 maart 
Komende woensdag zijn zowel De Bongerd als KLA4 gesloten vanwege de 

staking.  

Waarom staken we?  

1. We merken dat het steeds lastiger wordt om invallers te 

vinden. Afgelopen week was een goed voorbeeld. Er wa-

ren 2 leerkrachten ziek, dus we moesten voor 6 dagen 

een vervanger hebben. Via de invalpoule heb ik 2 dagen 

kunnen invullen, dus voor 4 dagen hebben we intern een 

oplossing moeten zoeken. Dankzij de inzet van stagiai-

res, flexibele collega’s en een ouder is dat gelukt. An-

ders hadden we een klas naar huis moeten sturen. We 

maken ons grote zorgen over de toekomst, omdat deze 

problemen steeds vaker voorkomen.  
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2. Daarnaast vinden we dat de werkdrukgelden die beschikbaar komen niet 

voldoende zijn. KLA4 kan volgend schooljaar 1 extra leerkrachtondersteuner 

aannemen van het geld wat beschikbaar komt. Dit is echt nog veel te weinig 

om structureel de werkdruk te verlagen.  

3. De salarissen van de leerkrachten worden opgehoogd, maar er blijft een 

groot verschil bestaan tussen de salarissen van leerkrachten in het basison-

derwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Dit terwijl het opleidingsni-

veau en de werkzaamheden vergelijkbaar zijn.  

4. We beseffen ons dat wij nog in een prettige positie zitten, omdat we een 

mooi gebouw hebben, veel betrokken ouders, leuke kinderen en meestal 

genoeg leerkrachten die hier willen werken. De problemen zijn op sommige 

andere plekken in het land nog veel groter en met hen willen we graag soli-

dair zijn. 

We hopen op uw steun en begrip, want die hebben we heel hard nodig. 
 

 

10-Minutengesprekken  
Op dinsdag 13 en donderdag 15 maart vinden de 10-minuten-gesprekken plaats. 
Als het goed is heeft u allen hiervoor via Doodle een uitnodiging ontvangen. Tijdens 
deze gesprekken wordt de voortgang van uw kind(eren) besproken. Uiteraard 
mogen de kinderen hierbij aanwezig zijn. 
 

 

Meesters- en juffendag woensdag 28 maart 
Op woensdag 28 maart hebben we onze jaarlijkse meesters- en juffendag. Het 
stond gepland op 21 maart, maar dan zijn de verkiezingen in ons gebouw. Vandaar 
dat we het een week hebben uitgesteld. Op deze dag vieren we gezamenlijk onze 
verjaardagen. We starten de dag met een leuke voorstelling voor alle kinderen en 
daarna maakt iedereen er in de eigen Unit een gezellige dag van!  

Vanaf komende maandag staat er in elke klas een potje 
waarin uw kind(eren) iets kunnen bijdragen voor een ca-
deau voor hun juffen en meesters. De potjes staan er tot 
komende vrijdag. Alle kinderen mogen feestelijk gekleed op 
school komen die dag en hoeven dan geen 10-uurtje mee te 
nemen, want daarvoor zorgen wij. 

 

 

Handbaltoernooi 
Team KLA4 groep 5/6 (Joachim, Bart, Jilles, Caithlynn, 

Luuk en Lasse) hebben de tweede prijs gewonnen op 

het schoolhandbaltoernooi en groep 3/4 is vierde 

geworden! Gefeliciteerd! Schooltoernooien zijn hartstik-

ke leuk en we hopen met veel teams mee te kunnen 

doen bij het volgende toernooi. 
 

 

Voetbaltoernooi 
In de meivakantie, op maandag 30 april 2018, wordt het schoolvoetbaltoernooi 

gehouden op het Burg. Buiningpark in Leusden. Wil je meedoen aan dit toernooi, 

schrijf je dan uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 in via DIT FORMULIER. Wanneer je 

bent ingedeeld krijg je via de mail bericht in welk team je zit.  

Uiteraard zoeken we ook weer ouders die een team willen begeleiden/coachen. 

Wij hopen dat er weer veel ouders zijn die zich aanmelden! 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczQigHAkdrttM2SSwWWf0USWz1L-l4PAReEPOMIvnJI43cQ/viewform
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Ingezonden stuk 
Beste ouders, 

Velen van jullie weten dat wij, het gezin Hofland, twee pleegkinderen in huis 

hebben. Wij krijgen gelukkig veel steun van velen van jullie op school, maar ook 

binnen het netwerk van pleeggezinnen binnen de regio is er veel steun naar 

elkaar toe. 

In Leusden is er een Gezinshuis. Dit Gezinshuis heeft sinds kort een eigen 

stichting opgericht om pleeggezinnen en het Gezinshuis financieel te ondersteu-

nen. Denk hierbij aan tegemoetkomingen voor een fiets, sport of de inrichting 

van een kinderkamer. Deze stichting heet: Stichting Gezinshuis Kracht van 

Verschil. Zij krijgen geld van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

In de week van 16 tot en 21 april zal er landelijk gecollecteerd worden voor het 

Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Graag zouden wij binnen Leusden zoveel mogelijk collectanten hebben.  

De vraag is dan ook: Heeft u tijd om te collecteren? Geeft u zich dan voor 20 

maart op bij: sandra@dehoflandjes.nl 

Of via app: 06-36256843. Ik zal u verder in contact brengen met de coördinator 

binnen Leusden. 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 

Sandra Hofland 
 

 

Bijlage 
Als bijlage is toegevoegd de flyer Palmpasen. 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 6 april 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 3 april 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 

 

                              
 


