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Bijdrage van Meester Michiel 
We kijken terug op een goed schooljaar. Wat hebben we in de afgelopen twee              

jaren een ontzettend mooie school neergezet met elkaar. We groeien nog steeds            

door en dit afgelopen schooljaar hebben we weer veel nieuwe leerlingen welkom            

mogen heten bij de kleuters, maar ook in andere groepen. In ons TOM-onderwijs             

maken we mooie stappen. Hierover verderop meer.  

Ik ben enorm trots op het team van leerkrachten van KLA4, die ook dit              

afgelopen schooljaar weer een enorme prestatie heeft neergezet. Daarnaast wil          

ik ook alle ouders bedanken die ons in het afgelopen jaar op welke manier dan               

ook gesteund hebben.  

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We sluiten vrijdag 13 juli de              

deuren en op maandag 27 augustus hopen we alle kinderen en ouders weer             

gezond en wel te verwelkomen. Hierbij wens ik u allen een hele mooie vakantie              

toe! 
 

 

Jarigen 
In juli en augustus vieren wij de verjaardagen van: Linn, David,           

Sanne, Jill, Ray, Joséphine, Ellemijn, Michel, Tessa, Ariënne, Fay,         

Astrid, Sandra, Erin, Elise, Lizzy, Bram, Dylan, Ilse, Geertruida,         

Emily, Jesse V., Daan vd H., Ylva, Lynn, Sven, Fiene, Sarah,           

Famke, Sam, Manon, Bridget en Jesse M. 

Een fijne verjaardag allemaal! 
 

 

Afscheid en nieuw op school 
Aan het eind van het schooljaar nemen we weer afscheid          

van groep 8. Wat hebben we genoten van jullie musical.          

Fantastisch gedaan Inge, Hana, Manon, Pepijn, Eachann,       

Mara, Lara, Chiel, Steyn, Kian, Resa, Lindo, Vica, Koen,         

Ariënne, Viggo, Yana, Senna, Twan, Sem, Annelein, Ilse,        

Odin, Sam, Samuël, Lize, Jens en Milan!  

Heel veel succes op het voortgezet onderwijs. 

Anderen die van school gaan: 

Berber, Beer, Ellemijn, Thijmen, Roan, Dylan, Lucke, Dion, Mila, Maarten. 

Succes en plezier op jullie nieuwe basisschool! 

In augustus verwelkomen wij de volgende leerlingen: Sara, Lucas, David, Ronja,           

Arren, Hugo, Milan, Fleur, Roos, Lena, Maxime, Gijs, Niek, Isa, Nore, Eden, Noël,             

Emma, Gwendolyn, Mette, Willemijn, Levy, Anna, Manuel, Fayenn, Noa, Lotte,          

Dewi en Elif. We wensen jullie een fijne tijd op KLA4. 
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Terugblik Dierenvalleidag 
Wat een prachtige Dierenvalleidag was het. Het weer was mooi, de sfeer was             

goed en de opbrengst is fantastisch. We begonnen met de opening van het             

nieuwe pannaveldje door wethouder van Beurden. In de zomervakantie wordt          

het veldje verder afgemaakt. Er werd meteen fanatiek gevoetbald tijdens het           

pannatoernooi. En wat hebben de kinderen het goed gedaan met de           

sponsorloop. Er waren jonge kleuters bij die heel trots 2 rondjes hadden            

gelopen. Super hoor! Michiel Schilling heeft de wedstrijd “Heel Atria Bakt”           

gewonnen met een prachtige Dierenvalleitaart. Een foto volgt nog op Facebook.  

We sloten af met een loterij met heel veel prijzen.  

De kinderen hebben met de sponsorloop ongeveer 4800,- euro opgehaald. In           

totaal is er na aftrek van kosten nu al zo’n 5800,- euro opgehaald. Wat een               

ongelooflijk mooi bedrag! Het kan zelfs nog wat meer worden, want nog niet             

iedereen had het sponsorgeld ingeleverd. Een aantal ouders vroeg mij nog om            

het rekeningnummer van de Dierenvallei, dus bij deze: 

NL46 INGB 0005 0372 75 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dierenvallei, Leusden. 

Hierbij wil ik namens de geiten, de schapen, de varkens en alle andere dieren              

iedereen bedanken. Er is enorm hard gewerkt om deze dag mogelijk te maken.  

 

 

 

Nieuwe mediatoren 
We hebben 6 nieuwe mediatoren. Op dinsdag 3 juli         

hebben Bram, Sanne, Yara, Jilles, Luka en Lasse hun         

diploma behaald. Van harte gefeliciteerd! 

Mediatoren zijn een wezenlijk onderdeel van het       

programma van de Vreedzame school. Zij zullen       

ingezet worden om tijdens de pauzes op het plein te          

helpen bij het oplossen en voorkomen van       

conflicten. Voordat ze hun diploma kregen hebben       

ze een intensieve training gehad van 3 middagen.  
 

 

Portfoliopresentaties 
Op 21 juni waren de portfoliopresentaties. Het was mooi om te zien hoe de              

kinderen de ouders vol trots hun portfolio lieten zien. Na twee jaren zie je al de                

eerste lijn in de portfolio’s ontstaan van hun eigen ontwikkeling. Volgend           

schooljaar ontwikkelen we de portfolio’s weer verder door. Van een aantal           

ouders kregen we terug dat de presentaties in de middag niet zo handig zijn. Dit               

willen we echter zo houden, want het scheelt veel werkdruk voor leerkrachten.            

Wel kijken we nu in de jaarplanning van volgend schooljaar op welke dagen het              

meer geschikt is en zullen we de data ruimer van tevoren aankondigen, zodat u              

hier alvast rekening mee kunt houden.  
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TOM onderwijs 
KLA4 heeft in het afgelopen schooljaar op onderwijsinhoud niet stilgestaan. We           

hebben dit schooljaar onder leiding van een externe deskundige stilgestaan bij           

onze visie. Vanuit onze visie hebben gewerkt aan een verdieping van ons TOM             

onderwijs. In het TOM onderwijs komen twee dingen naar voren: 

1. Door een efficiënte organisatie zorgen we ervoor dat we zoveel          

mogelijk onderwijs op maat kunnen geven. Zo is het streven om           

instructies op eigen niveau te geven in kleine groepjes.  

2. Door ons onderwijs anders te organiseren leren de leerlingen veel          

vaardigheden die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en toekomst.         

Zo leren we ze vaardigheden aan als; zelfstandigheid, eigen         

verantwoordelijk, plannen en samenwerken.  

In Unit 1 werken de 3 kleutergroepen steeds nauwer samen en komend            

schooljaar is een speerpunt dat we goed kijken naar het aanbod voor de groep 2               

kinderen en we richten ons hierbij op een goede voorbereiding op groep 3. Dit              

alles vanuit spelend leren in uitdagende en leerzame hoeken. Interessant          

trouwens dat deze week in het nieuws was dat de kleutertoetsen afgeschaft            

worden. Hier zijn wij op KLA4 al een aantal jaren van overtuigd. (Zie artikel) 
In groep 3 en Unit 2 kunnen we komende schooljaar nog meer differentiëren in              

onze instructies doordat we meer ondersteuning hebben op het leerplein.  

In het komende schooljaar gaan we in Unit 3 werken met 3 stamgroepen 6/7/8.              

Hierdoor kunnen we vanuit gelijkmatige stamgroepen nog beter de instructies          

organiseren en op een goede en efficiënte manier samenwerken. Dit is een            

mooie stap vooruit in onze ontwikkeling. In DEZE PRESENTATIE leggen we nog            

beter uit hoe dit in z’n werk gaat.  

Daarnaast gaan we in het komende schooljaar toewerken naar het werken in            

leerlijnen met rekenen. We zullen de methode op een andere manier gaan            

inzetten en kunnen hierdoor meer aansluiten bij het niveau van elk kind en we              

zullen minder gaan werken in de jaargroepen. Hierover zullen we u in het             

komende schooljaar nog meer vertellen. 

Uiteraard bent u ook van harte welkom om eens een keer te komen kijken onder               

schooltijd om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk.  
 

 

Afscheid John Mulder 
John Mulder is de afgelopen zes jaar clusterdirecteur van de          

Bongerd en KLA4 (toen nog Klimrakker en Vallei) geweest.         

John is intensief betrokken geweest bij de fusie van de beide           

scholen, de nieuwbouw en de verhuizing van de scholen.         

Daarnaast is John coach van Adrie van Dijk en mij geweest.           

Als startend locatiedirecteur heb ik zijn coaching en momenten         

van overleg als zeer waardevol en belangrijk ervaren. Sinds         

het huidig schooljaar ben ik geen locatiedirecteur maar        

schooldirecteur. Dat betekent onder andere dat we minder        

ondersteuning van clusterdirecteuren krijg. Geheel in de lijn        

van het personeelsbeleid van Voila gaat de stichting met         

minder clusterdirecteuren werken. Wij gaan van vier clusterdirecteuren naar         

twee clusterdirecteuren. Gert Broekhuizen wordt de clusterdirecteur voor Atria.         

Tijdens de MR-vergadering van 5 juni heeft de MR van John afscheid genomen.             

Tijdens de studiedag van 15 juni namen de teams van KLA4 en de Bongerd              

officieel afscheid van John. John gaat van zijn pensioen genieten.  
 

 

https://nos.nl/artikel/2240173-kleutertoetsen-verdwijnen-definitief.html
http://prezi.com/ekt78yoamzc4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Afscheid juf Liliane 
Beste ouders en kinderen, 

Dit afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest in de kleutergroep 1/2C. Toen het             

plaatje van de groepsformatie en klassenindeling bekend werd, zat mijn naam er            

niet meer bij.  

In december van het vorig jaar kreeg ik de diagnose "fibromyalgie" (reuma in de              

weke delen). Hierdoor stelt het mij niet meer in staat dit werk te blijven doen.               

Daarom heb ik het besluit genomen om, na 39 jaar onderwijs, te stoppen met              

werken.  

Ik wil iedereen op KLA4, ouders, kinderen en zeker de collega's ontzettend            

hartelijk bedanken voor een prachtig jaar om mijn loopbaan mee af te sluiten. 

Verder wens ik iedereen een fijne vakantie en straks een goed begin van het              

nieuwe schooljaar. 

Hartelijke groeten, Liliane 
 

 

Bedankt!! 
Ontzettend bedankt voor alles van het afgelopen schooljaar; OR-leden,         

wasouders, voorleesouders, MR-leden, schoonmaakouders, biebouders,     

complimentengevers, kritische volgers, vriendelijke opa’s en oma’s,       

schaduwdoekopbouwers, commissieleden, decorbouwers, hamburgerbakkers,    

moestuinouders, en niet te vergeten de luizenmoeders…  

Kortom, betrokken ouders op welke manier dan ook. Zonder jullie allemaal           

hadden we niet kunnen doen wat we dit schooljaar gedaan hebben. Bedankt!  
 

 

Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

● Zomerprogramma SKA 

● Poster “Dag van de aangepaste sport” 

● Flyer Sportivun 
 

 

Het team van KLA4 wenst u allemaal een hele fijne vakantie toe! 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 7 september 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 3 september 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 


