
                 6 april 2018 
 

Data  
komende tijd: 

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 
Unit 1 vrij! 
 
Woensdag 23 mei 
Opa-/omadag Dierenvallei 
 
23 mei t/m 25 mei 
Schoolkamp groep 8 
 
Donderdag 24 mei 
Schoolreis gr. 1 t/m 7 
 
Maandag 28 mei 
Laatste inleverdatum kopij 
nieuwsbrief 
 
Vrijdag 1 juni 
Nieuwsbrief KLA4 uit 
 
12 t/m 15 juni 
Avondvierdaagse 
 
Vrijdag 15 juni 
Studiedag 
Alle leerlingen vrij 
 
Donderdag 21 juni 
Portfoliopresentaties 
 
Donderdag 21 juni 
Voorlopige adviesgesprek-
ken 
 
Maandag 2 juli 
Laatste aanleverdag kopij 
Nieuwsbrief KLA4 
 
Dinsdag 3 juli 
Musical groep 8 
 
Woensdag 4 juli 
Doorschuifmoment 
 
Vrijdag 6 juli 

Dierenvalleidag 

Inhoud 
 Bijdrage van meester Michiel 
 Jarigen 
 Nieuw op school en van school gegaan 
 Personeel 

 Studiedag: Rekenen in leerlijnen 
 Nieuwe eindtoets voor groep 8 
 Formatie en groepsindeling volgend schooljaar 
 Vakantierooster volgend schooljaar 
 Schoolreisje 
 Bericht van de paascommissie 

 Bericht van de sportcommissie 
 Ingezonden stukken 
 Bijlagen 
 

 

Bijdrage van Meester Michiel 
We kijken terug op een aangrijpende week waarin we het nieuws kregen dat 

Tom Lemstra, de vader van Mats (vorig jaar groep 8) en Ilse (groep 4/5B) is 

overleden. Het heeft indruk op de kinderen, de ouders en het team gemaakt.  

In alle groepen is erover gesproken en veel kinderen en ouders hebben iets 

geschreven of getekend. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en 

betrokkenen. 

Intussen gaat het leven op school en in de Dierenvallei door. Overal worden de 

eerste tekenen van het voorjaar zichtbaar. De eerste bloembollen, de moestuin-

tjes, de struiken lopen weer uit. Daarnaast komt er nieuw leven aan. De geiten 

zijn beide zwanger, er worden eieren uitgebroed in de broedmachine en binnen-

kort worden er ook nog jonge konijntjes geboren. 
 

 

Jarigen 
In april feliciteren wij: 

Teun L., Yara, Joshua, Chris, Lucas P., Odin K., Nila, Rieneke O., 

Defne, Amber V., Britt, Lucke, Sam T., Caithlynn, Esmée, Jinthe, 

Steyn K., Luka de W., Stijn O., Michiel, Lize, Xavier, Fiene S., 

Raven, Britney, Noah E. met hun verjaardag. 
 

 

Nieuw op school en van school gegaan 
In april starten Nila Manusiwa, Esmée Molegraaf, Jinthe Roesink, Xavier de Vries 

en Fiene Staarman in groep 1/2. Van harte welkom op KLA4! 

Fleur Mol is deze week gestart op de Loysderhoek, veel succes op je nieuwe 

school, Fleur! 
 

 

Personeel 
Juf Inge Arbon is al sinds de zomervakantie ziek, helaas. Gelukkig gaat het 

langzaam weer beter met haar. Ze is nu begonnen aan een revalidatietraject en 

zal na de meivakantie weer langzaam haar werk opbouwen bij ons op school. De 

verwachting is dat ze bij de start van het nieuwe schooljaar weer helemaal fit is.  

De laatste tijd hebben we regelmatig te maken met zieke leerkrachten en het 

valt niet mee om de vervanging elke keer weer rond te krijgen. Met dank aan de 

extra inzet van ons eigen personeel en af en toe een invaller van buitenaf, 

hebben we het tot nu toe aardig goed op kunnen lossen, maar het blijft een zorg. 
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Nieuwe eindtoets voor groep 8 
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om een eindtoets af te nemen. Wel 

mogen scholen zelf bepalen welke eindtoets zij willen afnemen. Dit schooljaar 

hebben we voor het eerst een andere eindtoets in groep 8 dan de CITO-

eindtoets. Deze toets heet ROUTE 8. 

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en reken-

niveau van de kinderen meet. Deze eindtoets geeft een advies 

voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de 

referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet af-

genomen en duurt slechts twee à drie uur.  

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van 

uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route 

door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgen de kinderen nooit 

teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd 

uitgedaagd. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.  

De ouders van groep 8 zijn hierover al geïnformeerd tijdens een ouderavond.  

Op https://route8.nl/ouders/ kunt u meer informatie vinden over deze eindtoets. 
 

 

Formatie en groepsindeling volgend schooljaar 
We zijn al bezig om te kijken hoe de indeling van 

de Units, de stamgroepen en de inzet van het 

personeel er komend schooljaar uit gaat zien. We 

krijgen naast de reguliere formatiegelden ook geld 

om de werkdruk te verminderen. Na de meivakan-

tie hopen we u hierover meer informatie te kunnen 

geven. 
 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Inmiddels is het vakantierooster voor komend schooljaar vastgesteld. Hierbij 

alvast een overzicht. Ik heb het ook al in de kalender en op de website gezet. 

Herfst 22-10 t/m 26-10 

Kerst 24-12 t/m 04-01 

Voorjaar 25-02 t/m 01-03 

Pasen 19-04 

Mei 22-04 t/m 03-05 

Hemelvaart 30 en 31 mei 

Pinksteren 10 en 11 juni 

Zomer 22-07 t/m 30-08 
 

 

Studiedag: Rekenen in leerlijnen 
Tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag zijn we ver-

der gegaan met het uitwerken van de plannen voor ko-

mend schooljaar. Vorig schooljaar zijn we vooral druk be-

zig geweest met de organisatie en dit schooljaar verdie-

pen we ons veel meer in de inhoud. We denken, vanuit 

onze schoolontwikkeling en onze visie op TOM onderwijs, 

verder na over de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op 

KLA4. 

We merken steeds vaker dat de huidige methodes teveel 

uitgaan van het gemiddelde kind. 

https://route8.nl/ouders/
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Door meer gepersonaliseerd onderwijs te organiseren kunnen we beter tege-

moet komen aan de verschillen tussen en de talenten van de kinderen. Dit doen 

we nu bijvoorbeeld al in de bovenbouw met begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en 

Engels. De kinderen worden bij deze vakgebieden ingedeeld op hun eigen niveau. 

De eerste resultaten hiervan zijn positief. 

We zijn nu aan het uitwerken hoe we volgend schooljaar ons rekenonderwijs 

meer groepsdoorbrekend en meer op maat kunnen aanbieden. In de afgelopen 

studiedag hebben we hiervoor een aanzet gegeven. We zullen na de meivakantie 

een ouderavond organiseren om u mee te nemen in deze ontwikkeling. 
 

 

Schoolreis 
Op donderdag 24 mei a.s. gaan de groepen 1 t/m 7 op 

schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar speelpark Oud 

Valkeveen in Naarden. De groepen 3, 4 en 5 gaan naar 

de Julianatoren in Apeldoorn, groepen 6 en 7 gaan naar 

Avonturenpark Hellendoorn. Aangezien wij al een grote 

aanbetaling hebben gedaan voor de entree en het 

busvervoer, willen wij u vragen om uw bijdrage voor de 

schoolreis uiterlijk 22 april aanstaande over te maken op 

IBAN NL25 RABO 0169 2110 61 t.n.v. KLA4. 

 

Wij hebben een aantal vragen ontvangen over de schoolreis. 

Ter verduidelijking zetten we alles nog even op een rijtje: 

- De schoolreis wordt niet betaald uit de ouderbijdrage. 

- In de mail staat vermeld of er voor de lunch gezorgd wordt. 

- Meer informatie over het programma en de indeling van de groepjes volgt 

later, dit ontvangt u via de groepsleerkracht. 

- Mocht de betaling nu niet uitkomen, aarzel dan niet om contact op te nemen 

met Michiel. In overleg komen we ongetwijfeld tot een oplossing. 
 

 

Bericht van de paascommissie 
Voor de paasviering van KLA4 konden de ouders 6 bio-

logische eieren kopen. Een gedeelte van de opbrengst 

is geschonken aan een goed doel; de Voedselbank 

Leusden/Amersfoort. De actie is geslaagd, er zijn heel 

veel eieren verkocht en wij hebben € 80,- kunnen 

overmaken aan de Voedselbank. Namens de Voedselbank en de paascommissie 

willen we iedereen hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt! 
 

 

Bericht van de Sportcommissie 
Avondvierdaagse 2018 

Inmiddels is de Sportcommissie in voorbereiding op de Avond-

vierdaagse 2018. Na het weekend ontvangt u een mail met 

informatie over de Avondvierdaagse en kan er worden ingeschre-

ven op de gebruikelijke manier via de website (kla4.school -> Ouders -> 

Sportcommissie) of via de link die wordt meegestuurd in de mail. De avondvier-

daagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni en is voor 

alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Groep 3, 4 en 5 lopen een afstand van 5 km 

en de groepen 6, 7 en 8 lopen een afstand van 10 km. Uiteraard hebben bij dit 

leuke evenement de hulp van de ouders nodig als begeleiding tijdens het lopen, 

als hekkensluiter of voor de catering. 
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Ingezonden stukken 
Schapen Scheren op Hemelvaartsdag 

Op Hemelvaartsdag, 10 mei a.s., worden onze schapen weer 

geschoren! Wij maken hier een feestelijke dag van met, naast 

het schapen scheren, kalfjes en lammetjes kijken, knutselen 

met wol voor de kinderen, spin-demonstraties en diverse 

kraampjes met natuurproducten. De dag is van 10.00 uur tot 

16.00 uur. Toegang is gratis, evenals het plaatsen van 

fietsen, het parkeren van een auto kost €1,00. U bent van 

harte uitgenodigd! 

Tot ziens, 

Gerbrand & Annelieke Overgoor 

Stoutenburgerlaan 3, Stoutenburg. 

 

De VoorleesExpress 

Via het Gilde gaat in de gemeente Leusden De VoorleesExpress van start. 

De VoorleesExpress is in januari 2006 in Utrecht opgestart en het project wordt 

inmiddels in ruim honderd gemeenten uitgevoerd. Het is een home based 

programma, dat zich richt op kinderen van 3 tot 8 jaar met een taalachterstand 

en dat d.m.v. het voorleesritueel de taalomgeving in huis verrijkt, het leesplezier 

en het aantal leeservaringen vergroot en zo de ontwikkeling van taal en gelet-

terdheid bij kinderen bevordert. 

Wekelijks, gedurende een periode van 20 weken, wordt er bij het gezin thuis op 

een vast tijdstip voorgelezen door een vrijwilliger. Het gezin en de voorlezer 

worden begeleid door een coördinator. Er wordt gezocht naar een manier van 

voorlezen, die bij het gezin past en het is de bedoeling dat een ouder bij het 

voorleesritueel wordt betrokken om het voorlezen over te nemen. 

Daarnaast wordt het gezin bekend gemaakt met de bibliotheek en haar ver-

scheidenheid aan boeken. Met een gratis lidmaatschap voor zowel kind als ouder 

wordt het gezin gestimuleerd vaker naar de bibliotheek te gaan en het taalaan-

bod in huis te vergroten. Voor meer informatie, zie: www.voorleesexpress.nl, 

www.gildeleusden.nl/voorleesexpress 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen, die hiervoor in aanmerking 

komen. Vanaf september 2018 zal er daadwerkelijk gestart worden in de 

gezinnen. Aanmeldingen kunnen vanaf nu gedaan worden op onderstaand 

emailadres. 

Met vriendelijke groet,  

Caroline Foederer en Christien Stoeten 

Coördinatoren, afdeling Eemland-Leusden 

voorleesexpress@gildeleusden.nl 

 

Kinderbingo in De Til 

Dat getallen ook wel eens heel spannend zijn, kunnen kinderen meemaken in De 

Til. Voor € 2,00 kunnen kinderen, in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar, een bingo-

boekje kopen. Met ieder boekje kunnen 5 rondes worden gespeeld. Sommige 

kinderen hebben meerdere boekjes te controleren en daardoor wordt de span-

ning nog eens extra opgevoerd! Ieder kind kan op een gratis glaasje ranja en 

wat lekkers rekenen. 

Er worden heel wat prijzen gewonnen en ieder kind mag bij het verlaten van De 

Til even grabbelen in de grabbelton, zodat ook daadwerkelijk ieder kind met een 

prijs richting huis gaat. Zeg maar tegen je ouders/verzorgers, dat op zondag 22 

april dit spektakel weer is. De deur is open vanaf 13.30 uur. Je vindt De Til aan 

de Hamersveldseweg 30. 

http://www.voorleesexpress.nl/
http://www.gildeleusden.nl/voorleesexpress
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
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Alle kinderen in de meivakantie welkom bij Ska 

De komende meivakantie staat op de buitenschoolse opvang van Ska Kinderop-

vang in het teken van het thema Groen doen. De bso-medewerkers hebben 

weer aantrekkelijke activiteiten voorbereid. Op www.ska.nl/groendoen vindt u 

het vakantieprogramma. Ook voor niet-klanten. Bent u (nog) geen klant van 

Ska Kinderopvang, maar wilt u uw kind toch een of meer dagen mee laten doen 

aan het leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang iets voor u! U 

kunt bij Ska Kinderopvang ook een vakantiepakket afnemen, zodat u in alle 

vakanties verzekerd bent van opvang. 
  

  

Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

 Uitleg KidsRun (GAAT NIET MEER VIA SCHOOL!) 

 Poster Ploegdag zaterdag 7 april 

 Uitnodiging Inspiratieavond SWV de Eem op woensdag 18 april  

 Flyer Schapen scheren donderdag 10 mei. 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 1 juni 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 28 mei 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
  

http://www.ska.nl/groendoen

