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Bijdrage van Meester Michiel 
De herfstvakantie is voorbij en we gaan op naar de donkere           

dagen voor de Kerst. We zijn inmiddels al druk bezig met de            

voorbereidingen van Sinterklaas en de kerstviering. Hierover       

binnenkort zeker meer informatie. 

We kijken terug op een positieve ouderavond met de ouders          

van Unit 3. Hierbij wil ik alle aanwezige ouders en          

leerkrachten bedanken voor hun inbreng. We kunnen verder        

bouwen aan onze mooie Unit 3 met het vertrouwen van de ouders in onze rug.  

Hierbij wil ik nog van harte de schoenendoosactie aanbevelen. Veel leesplezier.  
 

 

Jarigen 
In november vieren wij de verjaardagen van: Jilles, Roano, Bart, Hugo           

D., Myrthe, Nick, Hugo V., Lea, Nore v. L., Kay, Koen, Luc, Lisa, Ray              

B., Tara, Samuel, Jan, Iefke en Sijmen.  

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 

Nieuw op school en van school 
Nick wordt 13 november 4 jaar en komt dan groep 1/2C versterken. Van harte              

welkom Nick! 
 

 

Studiedag op maandag 5 november 
Komende maandag zijn alle kinderen vrij en gaan wij als team aan de slag op               

school. We hebben een drietal onderwerpen waar we aan gaan werken.  

We starten met een scholing over de Vreedzame school. Saskia van Dongen van             

‘Teamkracht’ zal deze scholing verzorgen. We besteden aandacht aan de verdere           

implementatie en afstemming van de Vreedzame School op KLA4. 

Als tweede gaan we met elkaar aan de slag met          

teambuilding om de basis van ons team en de         

samenwerking te versterken. 

Als laatste komt Taco Visser ons bevragen over onze         

interconfessionele identiteit. Na bijna 2½ jaar op weg        

te zijn als KLA4 is het goed om deze onderwerpen          

met elkaar te bespreken. 
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Even voorstellen... 

Mijn naam is Elma Bunnik. Ik ben moeder van twee          

prachtige zonen en woon al meer dan 40 jaar in          

Leusden.  

Afgelopen donderdag ben ik begonnen op KLA4.       

Hiervoor heb ik 28 jaar bij de politie gewerkt. Na          

zoveel jaren aan de vaak negatieve kant van de         

maatschappij te hebben gewerkt, wilde ik graag       

eens werken aan de positieve kant van de        

maatschappij. Ik heb vanaf mijn 17e jaar tot een         

aantal jaar geleden heel veel gymnastiek, turnen,       

jazzdans, aerobics, skigymnastiek en fitness     

gegeven. Tevens ben ik 14 jaar lang choreografe bij een musicalgroep geweest            

en doe ik sinds een jaar of 6 de eindmusical van groep 8. Een overstap naar het                 

onderwijs was voor mij een logische stap. Ik hou nog steeds van dansen,             

musical, toneel, sporten en muziek.  

Ik kom nu als zij-instroom leerkracht bij KLA44 werken en heb er heel veel zin               

in. Ik kom op woensdag- en donderdagochtend en vrijdag de hele dag werken in              

Unit 3 stamgroep B. Wil je meer van mij weten vraag het gerust. Ik ga voor een                 

mooie nieuwe uitdaging met veel plezier op KLA4. 

Groetjes, Elma 
 

 

TOM netwerkdag op KLA4 
Komende woensdag zijn wij gastheer voor de       

landelijke TOM-netwerkdag. Op deze dag komen      

collega’s van TOM-scholen uit heel Nederland naar       

KLA4 om onze school te bekijken. Daarnaast       

hebben we de hele dag een gezamenlijk programma waarin we netwerken en            

ervaringen uitwisselen. Ik ben er trots op dat wij KLA4 en onze manier van              

werken, kunnen laten zien aan de andere TOM-scholen in Nederland.  
 

 

TOM onderwijs, rekenen 
Na overleg met het team hebben we besloten om het tijdpad van het invoeren              

van onze rekenleerlijn iets op te schuiven. In de vorige nieuwsbrief had ik u              

hierover al geïnformeerd. We hebben nog iets meer tijd nodig om het echt goed              

voor te bereiden. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.  

 

 

Ouderavond groep 2/3 
Op dinsdag 20 november van 19.00 tot 20.00 uur organiseren we een            

ouderavond voor de ouders van Unit 1 om te vertellen hoe we de overgang van               

groep 2 naar 3 vorm zullen geven. De betrokken ouders zullen binnenkort een             

uitnodiging ontvangen, maar goed om alvast in de agenda te schrijven. 
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Schoenendoosactie KLA4 
Alle ouders hebben al een mail over de schoenendoosactie gehad, maar           

hieronder nogmaals de informatie. Ook dit jaar willen wij ons als KLA4 graag             

inzetten voor kinderen die het minder goed hebben in de wereld. Meestal doen             

wij dit via de Schoenmaatjes actie van Edukans, maar dit jaar hebben we een              

ander goed doel: Missie Minusma in Mali! 

Op dit moment zit de vader van Femke (4B) en          

Lindy (2B) en de man van juf Wendy (1/2C) voor          

4,5 maand in Mali voor defensie. Onze       

Nederlandse militairen ondersteunen daar de     

vredesmissie van de VN en zien daar veel        

armoede. Graag willen wij dit jaar de kinderen        

daar verblijden met een gevulde schoenendoos      

gemaakt door de kinderen van KLA4. 

De vader van Femke en Lindy zal de dozen ontvangen in Mali en deze daar gaan                

uitdelen bij een school. Hij zal hier foto en videobeelden van maken, zodat wij              

daarna aan jullie kunnen laten zien hoe belangrijk onze hulp is en hoe blij de               

kinderen hiermee zijn. 

Wij willen jullie vragen om voor vrijdag 9 november een mooi versierde,            

gevulde schoenendoos in te leveren op school. Er is hiervoor een speciale plek             

bij de theatertrap ingericht. De doos graag aan de buitenkant voorzien van            

geslacht en leeftijdsindicatie.(bijvoorbeeld: jongen 6-8 jaar, meisje 10-12 jaar         

etc). De eerste schoenendozen staan inmiddels al op de theatertrap. Alvast           

bedankt voor jullie medewerking. 
 

 

Portfoliopresentaties 21 november 
Op woensdag 21 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn de            

portfoliopresentaties. Tijdens deze presentaties zal uw kind zijn/haar portfolio         

presenteren. We zullen op de studiedag van komende maandag via Doodle de            

uitnodigingen versturen, zodat u zich in kan schrijven. Goed om alvast in uw             

agenda te noteren! 
 

 

Nieuw speeltoestel bij de kleuters 
We zijn blij dat het nieuwe speeltoestel bij de kleuters inmiddels geplaatst is. De              

firma Schoonhoven heeft dit zeer goed en professioneel gedaan.  

We hebben dit speeltoestel kunnen bekostigen met het overgebleven geld van           

het overblijven. Daarnaast zijn we heel blij dat ook de ouderraad van de             

Klimrakker het resterende bedrag wat er nog stond, heeft geschonken om dit            

mogelijk te maken. Fantastisch en bedankt! 
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Sinterklaas 

Zaterdag 17 november is het weer zover, de Sint komt als het goed is weer in                

ons land aan.... 

Welke ouders willen ons helpen met versieren van de school voor de Sint? Op              

vrijdagmiddag 16 november vanaf 14.00 uur. Hiervoor kunnen wij goed lege           

dozen gebruiken, liefst al ingepakt in sinterklaaspapier. 

Kinderen die meekomen, krijgen wat te drinken en er staat wat lekkers klaar. 

En welke ouders kunnen ons helpen om de laatste spullen weer op te ruimen op               

donderdagochtend 6 december vanaf half 9?  

Graag aanmelden bij juf Monique, mvzandbrink@kla4.school 
 

 

Ruimtegebrek in Atria 

Sinds de oplevering van het gebouw hebben we gebrek aan ruimte in ons mooie              

nieuwe gebouw. Wij gebruiken inmiddels al 2 jaar de BSO ruimte als            

kleuterlokaal en dat gaat goed, maar het is niet zoals het ooit bedoeld is.              

Daarnaast heeft de Bongerd dit schooljaar een groep op het leerplein. Op dit             

moment zijn we aan het kijken hoe we dit op korte termijn kunnen oplossen. We               

hebben nu plannen om de teamruimte om te bouwen tot groepslokaal voor            

groep 3 van de Bongerd. De directiekamer zal dan een gezamenlijke teamkamer            

worden en de directeuren krijgen de ruimte daarnaast. Inmiddels zijn we ook            

aan het kijken welke opties er voor de lange termijn zijn om dit probleem op te                

lossen. We houden u op de hoogte.  
 

 

Ingezonden: 

Workshop Beelddenken: 

Op donderdag 8 november organiseren wij een workshop waar we op           

interactieve wijze uitleg geven over beelddenken: 

- Wat is beelddenken eigenlijk?  

- Wat gebeurt er in het hoofd van deze kinderen?  

- Waarom is school(werk) zo’n worsteling voor deze groep? 

- Welke gedragingen horen hierbij en hoe kun je deze verklaren?  

Daarnaast geven we praktische tips en adviezen over hoe je deze kinderen in             

het dagelijks leven kunt begeleiden. Deze avond is toegankelijk voor ouders,           

leerkrachten, IB’ers, RT’ers, kindercoaches en alle andere geïnteresseerden. 

Datum: donderdag 8 november 2018 

Locatie: Basisschool KLA4 in Leusden 

Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur  

Kosten: 30 euro per persoon inclusief koffie/thee en wat lekkers 

Info en aanmeldingen via: reizennaarzijn@gmail.com 

 

Sint-Maarten 

Op zaterdagavond 10 november is het weer zover. Dan hebben we weer ons  

jaarlijks St. Maartenspel + lampionnenoptocht in Leusden. We beginnen in de           

Jozefkerk om 18.30 met het verhaal dat we met kinderen uitspelen, ook gaan             

we veel liedjes met elkaar zingen. 

Na ongeveer 20 minuten komen De Valleibloazers ons ophalen voor de           

lampionnenoptocht, en lopen we achter St. Maarten op het paard aan naar de             

Marcuskerk voor koek en zopie. Het is elk jaar weer een grote happening voor              

het dorp, waar veel gezinnen aan deelnemen. 

St. Maarten deelde zijn mantel, wij delen in de Jozefkerk met de Voedselbank. 

In de bijlage hebben we beschreven aan welke producten behoefte is. 
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Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

● Workshop beelddenken op donderdag 8 november 

● Uitnodiging Sint-Maarten 

● Spelletjesavond Speelotheek 
 

 

De laatste KLA4-nieuwsbrief 

van dit jaar verschijnt op vrijdag 7 december 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 3 december 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


