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Bijdrage van Meester Michiel 
Hierbij weer een volle nieuwsbrief. Zo doen we ons best om u van alles op de                

hoogte te houden van wat er op KLA4 gebeurd. We vinden het belangrijk dat              

onze ouders goed geïnformeerd en betrokken zijn bij onze school.  

Daarom waren we heel blij dat er vorige week zo’n grote opkomst was bij de               

afstemmingsgesprekken. Goed om met elkaar in gesprek te gaan over uw           

kind(eren). Wel vonden we de opkomst bij de informatieavond wat tegenvallen.           

We hebben met elkaar geëvalueerd en gekeken hoe we volgend schooljaar de            

opkomst zouden kunnen verhogen. Mocht u hier nog ideeën over hebben dan            

horen we dat heel graag.  

De laatste tijd hebben we veel mensen die onze school en ons onderwijs komen              

bekijken. Soms komen ze zelfs speciaal uit Limburg hier naartoe. Het geeft aan             

wat voor een mooie school en een bijzondere vorm van onderwijs we hier op              

KLA4 hebben. We zijn daar trots op en zijn blij dat we onze ervaringen met               

collega’s en belangstellenden kunnen delen.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 

 

Jarigen 
In oktober vieren wij de verjaardagen van: Fabian,        

Isah, Mila, Charlotte, Hidde R., Shahed, Thom,       

Tobias V., Yjara, Mika B., Gijs, Hugo de W., Arend,          

Sophie A., Sem H., Sem W. en Mare. 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Nieuw op school en van school 
Sem wordt 13 oktober 4 jaar, hij komt in groep 1-2C bij juf Wendy en juf Inge                 

A.  Van harte welkom! 

 

Yjara gaat na de herfstvakantie starten op de Rossenberg. Emma P. gaat            

verhuizen en zal na de herfstvakantie ook op een nieuwe school beginnen. Wij             

wensen beiden veel succes en plezier op de nieuwe scholen. 
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TOM onderwijs, project klokkijken 
Zoals al eerder gemeld in de nieuwsbrieven zijn we         

bezig om ons rekenonderwijs op een andere manier        

vorm te geven. We werken toe naar het rekenen in          

leerlijnen, zodat elk kind meer op zijn/haar eigen        

niveau kan rekenen. Op de studiedag van 5 november         

werken we de voorbereidingen concreet uit zodat we        

daarna kunnen starten. In november gaan we een        

project in de school starten met als doel klokkijken. Alle          

kinderen worden binnen hun Unit ingedeeld op hun eigen niveau en krijgen in             

deze ‘club’ van ongeveer 10 kinderen instructie. Ons streven is dat alle kinderen             

het doel van hun club binnen 3 weken behalen. Na dit project evalueren we het               

en werken we verder uit hoe we dit gaan uitbreiden.  

Na afloop van het 1e project zullen we u op de hoogte brengen en houden van                

de resultaten en onze bevindingen en hoe we het verder gaan uitrollen.  
 

 

TOM onderwijs, start groep 2/3 
Na de kerstvakantie gaan we op KLA4 starten met een groep 2/3. Dit is een               

mooie stap in ons TOM-onderwijs en een goed voorbeeld van de samenwerking            

binnen Unit 1 tussen de groepen 1/2 en 3. We hebben dit jaar een grote groep 3                 

en veel “herfstleerlingen” in groep 2. Dit zijn leerlingen die 2½ jaar            

kleuteronderwijs krijgen omdat ze in de herfst jarig zijn. We hebben boven nog             

een lokaal beschikbaar waar deze groep in kan. Op dit moment zijn we druk              

bezig met de voorbereidingen en op de studiedag van Unit 1 op 6 december              

zetten we de puntjes op de i. De ouders van deze leerlingen zullen hier uiteraard               

binnenkort uitgebreid over geïnformeerd worden.  

 

 

Muziek op KLA4 
Vorig schooljaar heeft een werkgroep met leerkrachten       

en ouders gekeken naar een nieuwe methode voor        

muziek op KLA4. We kwamen uit bij de methode         

Metropole op school. Dit is een hele leuke en         

laagdrempelige muziekmethode die goed bij ons past.       

In de swingende leerlijn Metropole op School maken        

leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met de jazz-, pop- en           

wereldmuziek. In de leerlijn worden leerlingen uitgedaagd actief met de lessen           

mee te doen. Ze kijken en luisteren naar muziek, spelen mee met muzikanten             

uit het orkest, leren verschillende instrumenten kennen en maken opdrachten in           

de werkboekjes. Hierbij wil ik Cees en Annerieke bedanken voor hun bijdrage in             

deze werkgroep.  
 

 

Ouderavond Unit 3 op woensdag 17 oktober 
Hierbij nodigen we alle ouders van Unit 3 op woensdag 17 oktober om 19.00              

uur uit als vervolg op de ouderavond van woensdag 26 juni. We zullen tijdens              

deze avond vertellen over hoe de voortgang is in Unit 3 en wat onze ervaringen               

zijn van de eerste weken. Er volgt in de komende week nog meer informatie en               

een officiële uitnodiging.  

 

 

 

https://www.metropoleopschool.nl/
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: “Kom erbij”. Boeken over           

vriendschap staan hierbij centraal.  

Tijdens de Kinderboekenweek zal er een schrijfwedstrijd zijn. De kinderen van           

alle groepen maken, op hun eigen niveau, een verhaal of gedicht. Hiervan wordt             

per groep de mooiste/leukste/origineelste gekozen. 

Op donderdagmiddag 11 oktober willen we vanaf 13.15 uur een boekenmarkt           

houden. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen boeken mee naar school              

nemen om te verkopen voor maximaal 1,- per stuk. Het moet echt een             

‘kleedjesmarkt’ idee worden, dus de kinderen mogen ook kleedjes, prijskaartjes          

e.d. meenemen. Wij willen deze markt op een leuke manier uitspreiden over de             

bovenverdieping. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk samen verkopen. 

Ouders worden uitgenodigd om deze boekenmarkt, samen met hun kinderen, te           

bezoeken. Ouders van de kinderen van de groepen 1/2 mogen hun kind(eren)            

vanaf 13.15 uur ophalen in de klas om samen de boekenmarkt te bezoeken.             

Kinderen die zelf niets te verkopen hebben, kunnen wel boeken kopen. Er mag             

dus ook geld meegenomen worden. We hopen dat er veel boeken van eigenaar             

wisselen en opnieuw leesplezier opleveren. 

 

 

Wel en wee 
Hierbij een berichtje van juf Marianne: 

Beste ouders van KLA4, 

Een ongeluk zit in een klein hoekje… Wat een pech! Door een ongelukkige val bij               

het prachtige vakantiehuis in Italië brak ik mijn enkel en moest ik geopereerd             

worden. Het liefst wilde ik de operatie in Nederland laten doen. Na veel heen en               

weer gebel was dit mogelijk en zijn mijn man en ik teruggegaan met het              

vliegtuig. De repatriëring was fantastisch van deur tot deur geregeld. Ik werd            

zelfs tot op de bank bij ons thuis, afgezet. Eind juli ben ik in het Meander                

Medisch Centrum geopereerd en twee weken geleden mocht ik uit het loopgips.            

Helaas verloopt de revalidatie iets langer dan verwacht omdat mijn kapsels en            

banden ook een behoorlijk ¨tik¨ gehad hebben. Ik loop nu met 2 krukken door              

het huis, zit veel met het pootje omhoog en probeer zo goed mogelijk te              

luisteren naar mijn fysiotherapeute. Hoe lang ik nog moet luisteren is moeilijk te             

zeggen, maar ik hoop zo snel mogelijk weer gezond en wel op KLA4 rond te               

lopen. Ik mis het gebeuren op school wel……  

Gelukkig wordt alles goed opgevangen door mijn       

collega´s zodat de kinderen er weinig van merken.  

Hartelijke groet, Marianne Piersma, IB-er van groep 1        

tot en met 4 en leerkracht van Unit 2 in groep 4/5B. 

 

Er is ook heel goed nieuws te melden, want afgelopen          

zaterdagmiddag 29 september is Rijk, de zoon van juf         

Renate geboren. Doordat hij te vroeg is geboren en het          

heel snel ging heeft hij een moeilijke start gehad. Het          

gaat gelukkig al een stuk beter nu en waarschijnlijk         

mogen ze komende zaterdag naar huis. We feliciteren        

juf Renate en haar gezin van harte en wensen jullie het           

allerbeste en een Rijke zegen toe!  
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Nieuw speeltoestel bij de kleuters 
In de komende week zal er een nieuw speeltoestel geplaatst worden op ons             

kleuterplein. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Het oude speeltoestel was            

afgekeurd en is al een tijdje geleden afgevoerd. We hebben het speeltoestel            

kunnen aanschaffen met het resterende geld vanuit de overblijfcommissie. Dit is           

een hele mooie bestemming.  

 

 

 

Vanuit de sportcommissie 
Op maandag 22 oktober wordt het schoolhockeytoernooi voor de eerste keer           

georganiseerd. Via deze link kunt u inschrijven, voor elk kind alstublieft een            

apart document. Extra informatie vindt u in het inschrijfdocument. Graag extra           

aandacht voor de korte inschrijftermijn, inschrijving uiterlijk zaterdag 6 oktober.          

De organisatie heeft de informatie niet eerder bekend gemaakt. Het aanmelden           

kan alleen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8! 

 

 

Vanuit de OR 

Wij zijn met alle OR-leden met een goed gevoel gestart en gaan er weer een fijn                

schooljaar van maken. Alvast een stukje info: Alle commissies zijn inmiddels           

verdeeld onder de OR-leden. Dit schooljaar komen er voor alle activiteiten die            

georganiseerd gaan worden intekenlijsten online. U kunt dan precies zien wat er            

voor hulpvraag nodig is en intekenen wat uitkomt. Ze staan nog niet online,             

maar zodra ze in de lucht gaan, krijgt u hiervan een berichtje. We hopen dat een                

ieder met enthousiasme deze lijsten wil invullen en dat we met hulp van u allen               

deze activiteiten kunnen volbrengen. 

Vriendelijke groet, Natascha Visscher, OR-lid. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/CVhM8iOe5cITILr82
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Vrijdagochtend bibliotheek in KLA4 

Iedere vrijdagochtend ontstaat er een echte bibliotheek       

in school voor alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8.           

Voor alle groepen is een tijd gereserveerd dat ze naar de           

bibliotheek kunnen komen. Ieder kind krijgt een eigen        

biebpasje waar een barcode op staat. Alle boeken die         

uitgeleend worden, staan geregistreerd in het bibliotheek       

computerprogramma. 

Een groep van ongeveer 11 ouders begeleidt de KLA4         

bibliotheek iedere vrijdag. We maken een schema zodat        

alle hulpouders van tevoren weten wanneer ze ingepland staan. Van half 9 tot             

kwart voor 10 maken we de bieb klaar, helpen de kinderen uitzoeken, ruimen             

boeken op en is het een fantastische ervaring om de kinderen van KLA4 wegwijs              

te maken in de boekenwereld. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Zin in? Laat              

het ons weten via info@kla4.school 

Simone Roest  
 

 

Ingezonden: 
Tibetaanse Helende Yoga (Lu Jong – 5 elementen yoga) 

Lu Jong is 'mindful in beweging'. Lu Jong is een bewegingsleer, zachte,            

vloeiende bewegingen maken je lichaam van binnenuit, ontspannen en soepel.          

De energie gaat stromen en je voelt je rustig en helder. 

Niet alleen zijn de oefeningen voor iedereen haalbaar en voel je je direct meer              

ontspannen, ze hebben een diepgaande werking die ook een dag later nog te             

voelen is. De ontspanning in je lichaam, de kalme en heldere geest neem je              

meteen mee in je dagelijks leven. Hierdoor geef je jezelf meer ruimte, voel je              

gemakkelijker aan wat je nodig hebt, wat werkelijk belangrijk is en verandert de             

manier waarop je naar dingen kijkt. Je houding verandert en daardoor je zicht             

op alles en je manier van reageren. Je opent je hart en daardoor maak je               

contact met alles om je heen. Je leert milder te zijn voor jezelf en daardoor ook                

voor de ander. Spanning, gedachten en zorgen verminderen. Moment voor          

jezelf. 

Lestijden o.a.: zaterdag 9.00– 10.00 uur / 10.00 – 11.00 uur in Atria 

Contact: Liz van Zyl, 06-53477696 

www.Tibetaanse-yoga-leusden.nl 

 

Project Kerstmusical 

Gospelkoor Relation o.l.v. Marijke van Leerzem organiseert in samenwerking         

met de Protestantse Gemeente Leusden een Kerstmusical, naar het idee van de            

musical The Passion die de laatste jaren met Pasen op TV wordt uitgezonden.             

Deze musical, getiteld ‘Een Buitengewoon Kind’, wordt uitgevoerd op         

zondagmiddag 16 december a.s. in de Marcuskerk, Asschatterweg 1, Leusden. 

Relation zoekt in verband hiermee op projectbasis zangers en zangeressen die           

het leuk vinden om mee te doen met deze Kerstmusical. Ook voor een             

kinderkoor die een belangrijke rol gaat spelen worden leden gezocht. 

De repetities worden vanaf 1 oktober gehouden op woensdag, de kinderen           

repeteren van 17.00 – 17.45 uur in de Dorpskerk, de volwassenen van 20.00 –              

22.00 uur in de Marcuskerk. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Wil je meer informatie, of je gewoon gelijk aanmelden, dan kun je een mailtje              

sturen naar gospelkoorrelation@gmail.com.  
 

 

http://www.tibetaanse-yoga-leusden.nl/
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Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

● Workshop beelddenken op donderdag 8 november 

● Flyer PowWow 

● Vacature GMR 

● Flyer Kinderboekenfestival 

● Infobrief Gezinsparaplu 

● Verhuisbericht Lariks2 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 2 november 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 29 oktober 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 


