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Bijdrage van Meester Michiel 
We naderen de laatste periode van dit schooljaar. We kijken terug op een aantal 

mooie activiteiten in de afgelopen weken zoals een zeer geslaagd schoolkamp, 

gezellige schoolreisjes en een succesvolle opa- en omadag in de Dierenvallei. Er 

waren meer dan 80 opa’s en oma’s! 

In de komende weken hebben we weer portfoliopresentaties. Hiervoor ontvangt 

u binnenkort een uitnodiging via Doodle.  

In deze nieuwsbrief informatie over onder andere de Dierenvalleidag, de plannen 

voor komend schooljaar en de nieuwe privacy wetgeving. Veel leesplezier! 
 

 

Jarigen 
In mei en juni feliciteren wij: 

Dylan H., Jennifer, Daniël, Femke, Thijn L., Anna, Evy, Samuël, 

Conor, Tim, Thijn H., Isa, Sjors, Thijmen, Tessa V., Naomi, Job, 

Thomas H. Eva de V., Noud, Cato, Lindy, Rosa, Daisy, Lucas H., 

Julius, Daan W, Eva R.,  Lina, Emma P., Lasse K. (gr. 6/7), 

Hugo A., Melle, Chiel, Hiske, Mathijs, Isabella, Sam v.d. B., Jurre, Milan H., Stijn 

M., Fien, Berber, Beer, Daan D., Emma R., Angel, Guus, Eachann, Lasse K. (gr. 

4/5), Lara, Steyn K., Mats, en Joachim met hun verjaardag. 
 

 

Formatie en groepsindeling volgend schooljaar 
Inmiddels is de formatie voor volgend schooljaar bijna rond. Op dit moment 

worden de laatste puzzelstukjes gelegd met betrekking tot de indeling van de 

stamgroepen en de leerkrachten. We zijn blij dat we in elke Unit bijna elke dag 

een extra leerkracht of leerkrachtondersteuner kunnen inzetten ter ondersteu-

ning. Dit is mogelijk doordat we de stamgroepen 

iets groter gemaakt hebben en door de inzet van 

de extra werkdrukgelden. 

We zijn begonnen met het verdelen van de kin-

deren over de nieuwe stamgroepen. Altijd weer 

een hele puzzel. We hopen dit op de studiedag van 

15 juni af te ronden en u daarna z.s.m. hierover te 

informeren. 
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Inschrijven jongere broertjes/zusjes 
Om een goede prognose te kunnen maken van de leerlingaantallen en de daarbij 

behorende groepsindeling en -bezetting, is het handig om zicht te hebben op de 

leerlingen die de komende schooljaren gaan instromen. De kinderen in groep 1 

en 2 van wie wij weten dat zij nog jongere broertjes/zusjes hebben, hebben 

inmiddels een aanmeldformulier mee naar huis gekregen. Heeft uw schoolgaan-

de kind een jonger broertje of zusje dat nog niet is ingeschreven, vraag dan aan 

Michiel of op de administratie om een aanmeldformulier. Alvast hartelijk dank 

voor de medewerking. 
 

 

Studiedag: 15 juni 
Op de studiedag van 15 juni gaan we in de ochtend aan de 

slag met een scholingvan Klasseplan. Kijk maar eens op 

www.klasseplan.nl of naar dit filmpje. Klassplan is een online 

platform waarin we onze weektaken kunnen digitaliseren. Dit 

is veel efficiënter en daarnaast kunnen we door Klasseplan 

weektaken gemakkelijker aanpassen aan het niveau van de 

kinderen en kunnen ze beter op hun taken reflecteren.  

Daarnaast gaan we verder met het ontwikkelen van de 

leerlijnen voor rekenen. Wel hebben we besloten om nog niet, 

zoals in de vorige nieuwsbrief stond, aan het begin van het 

komend schooljaar te starten met deze rekenleerlijnen. We vinden dat we nog 

wat meer voorbereidingstijd nodig hebben om het goed neer te zetten. We 

houden u hiervan uiteraard op de hoogte. 

Na een gezamenlijke lunch met de Bongerd gaan we in de middag aan de slag 

met de groepsindeling en de roosters voor volgend schooljaar. 
 

 

Resultaat eindtoets voor groep 8, Route8 
Inmiddels hebben we de uitslag binnen van de eindtoets 

Route8 van groep 8. We zijn heel trots op het resultaat! Juf 

Lonneke heeft er met groep 8 hard voor gewerkt. We scoren 

boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Mooi 

resultaat dus. Deze eindtoets is ons goed bevallen. 

Het is een toets die goed past bij onze visie en die zich 

aanpast aan het niveau van elk kind. 
 

 

Einde van het jaar in zicht 
Op woensdag 4 juli van 09.00 tot 10.00 hebben we ons 

doorschuifmoment. Alle kinderen gaan dan een uurtje in 

hun nieuwe stamgroepen. De kinderen die na de vakantie 

voor het eerst starten bij ons op school (en dat zijn er 

best wel veel) krijgen hiervoor ook een uitnodiging.  

In de volgende nieuwsbrief krijgt u nog informatie over 

de laatste dagen van het schooljaar. 
 

 

  

http://www.klasseplan.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=bE2XnJ5HPlU
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Dierenvalleidag 
De Dierenvalleidag is dit jaar op vrijdag 6 juli van 14.00 tot 17.00 uur. Inmid-

dels is de commissie al bij elkaar geweest en is het programma in grote lijnen al 

klaar. Tijdens de Dierenvalleidag zal ook de officiële opening van het nieuwe 

pannaveldje plaatsvinden.  

We willen er een traditie van maken om elk jaar een sponsorloop te houden voor 

de Dierenvallei. Dit levert ons genoeg geld op, waardoor we niet voor alle 

spelletjes etc. geld hoeven te vragen. Deelname aan de sponsorloop is natuurlijk 

niet verplicht. 

Verder organiseren we een knutselmarkt waarop de kinderen hun zelfgemaakte 

knutsels kunnen verkopen.  

Daarnaast zal er een loterij plaatsvinden. Hiervoor zijn we op zoek naar leuke 

prijzen. Als u hiervoor ideeën heeft, of u heeft nog wat leuks liggen, dan horen 

we het graag! (info@kla4.school) 

Nieuw dit jaar is een leuke bakwedstrijd “Heel Atria bakt” en een open podium 

“Atria got Talent!”. 

Verder zal er nog van alles te doen zijn voor de kinderen en natuurlijk wordt er 

voor eten en drinken gezorgd.  

Over alle bovenstaande dingen krijgt u binnenkort nog meer informatie.  
 

 

Nieuwe AVG, Privacywetgeving 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of 

kort gezegd: AVG. Deze nieuwe privacywet is op 25 mei 

2018 van kracht geworden en heeft gevolgen voor 

vrijwel alle bedrijven en sectoren. Ook voor het onder-

wijs. Hiervoor heeft stichting Voila een AVG taskforce in 

het leven geroepen. Alle medewerkers hebben daarvoor 

ook een AVG training gevolgd. 

Op KLA4 wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van 

onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van 

onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 

worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 

persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsge-

gevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die 

leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft 

met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoons-

gegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen 

gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, 

tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 

website van de school, zal binnenkort toestemming worden gevraagd via een 

digitaal formulier. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming 

niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. 

In het Voila privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar 

leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk 

kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 
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Ingezonden stukken 
Hier een berichtje van een reserve luizen-

pluismoeder. 

Ik heb begin dit schooljaar een aantal keer te 

maken gehad met luizen in ons gezin. En ja wat 

doe je dan??? Nou eerst wat voel je dan… Ik 

voelde me onprettig ook wel een beetje schaamte 

ik dacht altijd ik hoop dat mijn kids nooit luizen 

krijgen. Toch werd ik ermee geconfronteerd. Ja, je 

dochter heeft luizen en graag direct van school 

halen en thuis gelijk behandelen. Oké dat bleek 

toen het nieuwe luizenbeleid te zijn. Ik kon mij 

hier door verschillende redenen niet in vinden. Ik heb zelf research gedaan naar 

de bestrijding van neten/luizen. Zo kwam ik in contact met een medewerker van 

de RIVM. Zij gaf mij toen het volgende advies: 

Het gebruik van alle luizenbestrijdingsmiddelen was volgens haar niet de eerste 

manier om luizen te bestrijden. 

Het begint namelijk bij het alsmaar kammen met een “echte goeie luizenkam". 

Dit elke dag en in het begin 2 maal per dag herhalen. 

Ik heb haar advies opgevolgd en een goeie luizenkam aangeschaft. Vanaf vorig 

jaar na de laatste keer dat mij dochter luizen had heb ik deze kam gebruikt 

eerst dagelijks en langzaam afgebouwd naar 3 keer per week. Tot op heden kam 

ik nog steeds 3 keer week de kids hun haar met deze kam uit voorzorg en 

hopend luizenvrij te blijven. Ook het resultaat van het kammen is in ons voor-

deel geweest de rest van het schooljaar namelijk  geen luizen meer in ons gezin. 

Bij deze voor komend schooljaar schaf een goeie luizenkam aan en kam de 

haren van de kids eens per week goed door. Zo blijf je in principe luisvrij. 

Groetjes, Natascha 

 

Larikslaan 2 Inloopspreekuur 

Lianne de Boer is weer terug van zwangerschapsverlof en gaat het werk van 

Else weer overnemen.  

Lianne heeft haar spreekuur van Larikslaan2 op vrijdagochtend van 8.00 - 9.00 

uur bij op school op 8 en 22 juni en 6 juli. 
  

  

Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

 Flyer workshop Beelddenken op 26 juni bij ons op school! 

 Flyer Sportivun 

 Open dag Brandweer Leusden op 30 juni. 

 Poster Tennisclinic 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 6 juli 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 2 juli 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
  


