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Bijdrage van Meester Michiel 
De eerste twee weken zijn voorbij. We hebben een goede start gehad op KLA4.  

In het begin is het altijd wel weer even wennen. Er zijn dit schooljaar heel veel                

nieuwe leerlingen op KLA4 gestart, maar al snel zijn zowel zij als de andere              

leerlingen, ouders en leerkrachten weer gewend aan hoe het gaat op onze            

school. In de komende tijd hebben we een aantal belangrijke startactiviteiten.           

Graag aandacht voor de informatieavond en de afstemmingsgesprekken.  

Een van onze speerpunten voor het komende schooljaar is het goed informeren            

van de ouders over de inhoud van onze school en de voortgang van de              

leerlingen. Met deze twee activiteiten hopen we hiermee een goede start te            

maken.  
 

 

Jarigen 
In september vieren wij de verjaardagen van: Nathan, Tobias P. Jasper,           

Jasmina, Arren, Mick J., Fleur, Isabella C., David de V., Ruben, Quintijn, Valérie,             

Isis, Djillsa, Sophie S., Sophie Si., Ties en Arvin. 

Een fijne verjaardag allemaal! 
 

 

Nieuw op school 
Shahed Alnabulsi is vorige week maandag begonnen in groep 7 (6/7/8B). Ze            

komt uit Syrië en is nu zo’n 2 jaar in Nederland. Van harte welkom! 

We wensen je een fijne tijd op KLA4. 
 

 

Informatieavond KLA4 
Op woensdagavond 12 september bent u vanaf 19.00 uur         

van harte welkom voor de informatieavond van KLA4. Als         

bijlage heeft u het rooster ontvangen voor deze avond. Het          

zal net als vorig jaar een interactieve avond worden waar u           

kunt kennismaken met de stamgroepleerkrachten en in       

verschillende ruimtes informatie kunt krijgen over allerlei       

onderwerpen. We hebben er dit jaar voor gekozen om iets          

te verschuiven waardoor ouders met meer leerlingen de mogelijkheid hebben          

om naar meerdere stamgroepen te gaan.  
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Afstemmingsgesprekken 
Ook dit schooljaar zullen we weer      

afstemmingsgesprekken houden. Deze gesprekken zullen     

plaatsvinden op dinsdagmiddag 25 en donderdagmiddag      

27 september. We hopen dat iedereen zich hier inmiddels         

voor heeft ingeschreven. Tijdens deze gesprekken kunt u        

informatie over uw kind delen met de leerkrachten en         

nader kennismaken. Hierbij zijn de leerlingen niet       

aanwezig. Daarnaast is er tijdens dit gesprek mogelijkheid        

om afspraken te maken over het komende schooljaar. De leerkrachten zijn in            

deze gesprekken de ontvangende partij en willen graag informatie krijgen over           

uw kind(eren). Ter voorbereiding heeft u bij deze nieuwsbrief een vragenlijst van            

ons gekregen. Wilt u deze vragenlijst digitaal invullen en voor maandag 24            

september mailen naar de leerkracht van de stamgroep van uw kind(eren)?  

 

 

Kerk- en schooldienst 30 september 
Op zondag 30 september is er weer de jaarlijkse Kerk- en           

schooldienst. Dit jaar wordt de dienst gehouden in de         

Jozefkerk. Alle ouders en kinderen van KLA4 zijn van harte          

welkom om 9.00 uur. Als het niet uitkomt, dan kun je ook voor             

de andere tijd (10.30 uur) kiezen. 

Het thema is: Spiegeltje, Spiegeltje…. 

Kom verkleed over de rode loper naar de kerk, als prins(es),           

als koning(in), hofdame/-heer, in feestelijke kleding of gewoon        

als jezelf. 

Voor de allerkleinsten (0 - 3 jaar) is er oppas. De collecte is             

voor Kinderhospice De Glind. Van harte aanbevolen!  
 

 

Kinderboekenweek 
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018,         

die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. Het              

motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij! 

Ook op KLA4 zullen er activiteiten plaats gaan vinden mbt boeken en dit thema. 

We denken aan een opening voor alle kinderen. De oudere kinderen gaan            

voorlezen aan de jongere kinderen. Er zijn lessen van Scholen in de kunst. We              

organiseren een schrijfwedstrijd en een boekenmarkt. Allemaal activiteiten die         

het lezen stimuleren. Uitgebreidere informatie hierover volgt nog.  

 

 

 

Kangoeroeklas 
Omdat juf Monique de vervanging van juf Marianne invult gaat in de komende             

weken de Kangoeroeklas nog niet van start. De continuïteit in de groep heeft op              

dit moment prioriteit. De ouders van de aangemelde kinderen krijgen bericht           

zodra de Kangoeroeklas van start gaat.  
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Dierenvallei 
We zijn heel blij dat ook dit schooljaar we Benjamin als assistent beheerder op              

de Dierenvallei hebben rondlopen. Naast de beheerder Wim Couwenberg         

begeleiden zij de kinderen die de verzorging doen. In de ochtend komt de             

verzorggroep om 8.00 uur op school om de dieren te voeren. De jongste             

kinderen mogen in de ochtend van 08.30 tot 08.45 meehelpen volgens een vast             

rooster. In de middag is er nog een ronde van 13.30 tot uiterlijk 14.30 uur. We                

merken dat dit voor sommige kinderen (en ouders) best wel een belasting is.             

Daarom hebben we besloten om vanaf de herfstvakantie een ochtend- en een            

middagploeg in te stellen.  

Wist u trouwens dat elke woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 de            

Dierenvallei geopend is voor iedereen? Een leuke gelegenheid om eens langs te            

komen. Natuurlijk bent u op andere momenten ook van harte welkom om eens             

even een kijkje te nemen.  

Sinds dit voorjaar hebben we twee nieuwe schapen en we zijn op zoek naar              

twee leuke namen. Hebben jullie leuke ideeen? Mail ze dan naar Michiel            

(info@kla4.school) 

 

 

 

Van de Ouderraad 
Ook de OR komt weer in het ritme….! Van rust en lekker warm weer naar ritme                

en regen! Als ouders op KLA4 weten we als geen ander wat het betekent als               

onze kinderen weer naar school gaan. Even weer allemaal je plekje zoeken. Ook             

als ouderraad (OR) zijn we weer aan het opstarten. En          

de eerste activiteiten staan alweer voor de deur, zoals         

de kinderboekenweek van 3-14 oktober! Wisten jullie       

dat we dit als ouders ondersteunen? Zowel financieel als         

in de organisatie in de vorm van de        

bibliotheekcommissie? Jullie kunnen ook helpen door je       

aan te melden voor de organisatie van alle andere         

activiteiten gedurende het jaar. Zodat we er samen een         

mooi schooljaar van kunnen maken en je van te voren          

weet waar en wanneer je je energie kwijt kan. Op de ouderavond van 12              

september horen jullie er meer over! 

Dan nog even over de ouderbijdrage. 

Voor elke activiteit die we als ouders voor de kinderen organiseren stellen we             

een bedrag beschikbaar. Zo hebben we weer nieuwe boeken voor de bibliotheek            

gekocht zodat er weer nieuwe titels voor de kinderen te vinden zijn. En zorgen              

we er met elkaar voor dat onze kinderen de Dierenvallei kunnen ervaren. Het             

geld is alleen voor activiteiten waar de kinderen aan deelnemen. In de maand             

september ontvangen jullie een brief waarin jullie zullen lezen waar de           

ouderbijdrage nog meer aan wordt besteed en hoe u het geld kunt overmaken.             

Hebben jullie ideeën hoe we het slimmer kunnen organiseren, dan horen wij dat             

graag!  
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KLA4 werkt samen met Lariks 

Net als vorig schooljaar zal ik, Lianne de        

Boer, regelmatig aanwezig zijn in Atria. Tot       

de herfstvakantie ben ik elke week op       

dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur te        

vinden in de centrale hal. Vanaf de       

herfstvakantie zal dit op vrijdag van 13.00       

uur tot 15.00 uur zijn. KLA4 en Lariks        

vinden het belangrijk om samen te werken       

voor alle kinderen en hun ouders in       

Leusden. Als u een vraag heeft over het welzijn en/of de ontwikkeling van uw              

kind of over uw eigen welzijn, kom gerust langs. Ik luister graag naar uw              

verhaal en samen bespreken we of en welke vervolgstap gezet kan worden. 

Alles kan besproken worden, samen brengen we de hele situatie in kaart en             

zoeken we naar mogelijkheden. Voorbeelden van situaties die besproken         

worden, zijn: uw kind kan zich niet goed concentreren, uw kind heeft moeite             

met omgaan met leeftijdsgenoten, er is geen geld om uw kind te laten sporten              

en ook, de relatie met uw partner loopt stroef of de zorg voor uw kind, zieke                

ouder(s) en uw werk, maakt dat u even niet meer weet wat te doen. 

Zoals u wellicht weet werk ik als consulent bij Lariks (voorheen Larikslaan2).            

Mijn werk bestaat grotendeels uit het voeren van gesprekken met ouders van            

kinderen tot ongeveer 18 jaar. In sommige gevallen bied ik hen zelf            

ondersteuning door een of een aantal gesprekken en in andere gevallen zoeken            

we samen naar een zorgprofessional die ouders en/of kind(eren) verder kan           

ondersteunen. Van oorsprong ben ik algemeen maatschappelijk werker, ik geef          

“Hier ben ik!” trainingen en ben vanuit de zorg betrokken bij passend onderwijs. 

Kortom is er iets waarvan u het fijn zou vinden als een onafhankelijk iemand              

meedenkt en meekijkt, kom langs op dinsdagmiddag. 

Als u meer wilt weten over de wat Lariks allemaal doet en hoe wij werken, neem                

een kijkje op www.sociaalplein-leusden.nl. U kunt ons ook volgen op facebook           

en in de app ‘Leusdenleeft’ kunt u zien wat er allemaal te doen is in Leusden. 

Vriendelijke groet, Lianne de Boer 
 

 

Technika10keistad 
Houdt uw dochter van zelf leuke dingen maken? Iets voor          

haar kamer? Speelgoed voor broertje of zusje? Sieraden        

voor haarzelf? Een vogelhuisje of insectenhotel? Schrijf       

haar dan in voor een van onze techniek cursussen. Wil ze           

liever leren programmeren? Een app, website of robot? Dan is misschien een            

computercursus iets voor haar.Op 14 september starten we weer met een nieuw            

seizoen. U kunt haar nog inschrijven. Dat kan via de website:           

https://technika10keistad.nl/ 

We hebben ook een afdeling voor jongens iTechboys. De meeste cursussen bij            

iTechBoys zitten al vol, maar er is nog wel ruimte bij de cursus Mindstorms.              

Interesse? Kijk dan op hun website https://itechboys.nl 

Technika 10 Keistad is een vrijwilligersclub in Amersfoort die al sinds 2005 in             

Amersfoort technische en programmeercursussen organiseert voor meisjes en        

sinds 2013 voor jongens. 
 

 

http://www.sociaalplein-leusden.nl/
https://technika10keistad.nl/
https://itechboys.nl/


 

7 sept. 2018 

 

Vioolles op KLA4 

Nog even voorstellen. Ik ben de moeder van Sarah         

van Berkel uit groep 1/2C. Ik ben violiste van beroep          

en daarnaast ben ik viooldocente. Vorig jaar is het al          

eens in de nieuwsbrief voorbij gekomen dat ik vioolles         

aanbiedt in KLA4. Bij de kleuters en bij de groepen 4           

en 5 hebben de kinderen al kennis kunnen maken met          

de viool. In de andere klassen zal ik proberen om dit           

jaar nog een keer langs te komen.  

Op dit moment geef ik op de dinsdagmiddag les en maak ik gebruik van een               

lokaal in Unit 2. Ook ben ik van plan om AMV lessen aan te gaan bieden en bij                  

genoeg animo zal ik daar in januari mee gaan starten. Voor verdere vragen over              

de viool of AMV les kunt u mij mailen of bellen. Een gratis proefles viool is altijd                 

mogelijk.  

Hartelijke groet, Annerieke Nentjes jhnentjes@hotmail.com  / 0614778155 

 

Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

● Flyer TypeApp (is ook meegegeven aan de kinderen van groep 6-7-8) 

● Poster Kerk- en schooldienst 

● Poster POW WOW 

● Uitnodiging: Dag van aangepaste sport - 22 september 2018 
 

 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 5 oktober 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 1 oktober 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
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