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Bijdrage van Meester Michiel 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. We kijken terug op een heel geslaagd              

sinterklaasfeest op KLA4. Wat een gezelligheid! Hierbij wil ik de commissie en            

alle! ouders die geholpen hebben ontzettend bedanken.  

Een ander mooi moment was de schoenendoosactie voor Mali. Wat fijn dat we             

zo’n grote lading gevulde schoenendozen hebben kunnen weggeven.  

Inmiddels is de school alweer in de kerststemming en werken we toe naar een              

mooie kerstviering op donderdag 20 december om dit jaar met elkaar af te             

sluiten. 
 

 

Jarigen 
In december vieren wij de verjaardagen van: Frederique K.,         

Jona, Mirre, Jente, Olivier, Ryan, Nhi, Selah, Indy, Robin,         

Luna, Sol, Flin, Femm, Thomas V. Lisette, Daniel S., Seb, Thijs           

E., Fiene R., Dewi, Siem, Nore, Mick en Tess.  

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 

Nieuw op school 
Na de kerstvakantie starten Ilse (gr. 1-2), Thom (gr. 1-2) en Sophie (gr.4-5) op              

KLA4. Frederique (gr 1-2) is deze week begonnen. Van harte welkom allemaal! 
 

 

Studiedag Unit 1 
Op donderdag 6 december heeft Unit 1 een goede studiedag gehad. We hebben             

mooie concrete plannen kunnen uitwerken voor onder andere de aansluiting          

tussen groep 2 en groep 3. Zoals de betrokken ouders inmiddels al hebben             

gehoord, gaan we niet starten met een stamgroep 2/3 zoals eerder is gemeld.             

We kregen de bezetting niet goed rond en het zou te veel ten koste gaan van de                 

ondersteuning in de groepen 1 t/m 5.  
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TOM onderwijs 
We kijken terug op een goed half jaar onderwijs. Het leek           

me goed om eens wat te vertellen over de         

overlegstructuren die we hebben op KLA4. Samenwerking       

tussen leerkrachten is namelijk heel erg belangrijk in ons         

TOM-onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de briefing        

in Unit 3. Elke dag om 07.45 uur verzamelen de          

leerkrachten van Unit 3 zich om de dag door te spreken en af te stemmen.               

Daarnaast zie je in alle Units na schooltijd samenwerking aan de ‘stamtafel’ om             

werk na te kijken, leerlingen te bespreken, samen dingen voor te bereiden.  

Ongeveer 1x per maand zijn er daarnaast nog de teamvergaderingen en de            

Unit-overleggen. Het is bewezen dat waar leerkrachten goed samenwerken de          

resultaten stijgen. Een goede samenwerking vraagt veel van leerkrachten en het           

is soms best hard werken voor iedereen. Ik ben trots op het team van KLA4. 
 

 

Identiteit  
Op de studiedag van maandag 5 november hebben we         

het gehad over de levensbeschouwelijke identiteit op       

KLA4. Het is goed om hier regelmatig met elkaar over          

te spreken. We willen nog betere afstemming met        

elkaar hierover en hebben het onder andere gehad        

over het gebruik van de methode Trefwoord en (het         

toeleven naar) de vieringen. Zo hebben we in de         

komende weken weer de adventvieringen. 
 

 

Vreedzame School 
Op dezelfde studiedag hebben we ook met elkaar gesproken over de Vreedzame            

school. We hebben geïnventariseerd waar we nu staan als KLA4 en waarin we             

verder willen groeien. Dit heeft een vervolg gehad in de de Unit-overleggen om             

het wat concreter te maken. In januari maken we met de stuurgroep Vreedzame             

school een stappenplan waarin we beschrijven hoe we nog beter kunnen           

afstemmen en welke stappen we dit en volgend schooljaar nog gaan maken.            

Hierover informeren we u in de nieuwsbrief van januari.  
 

 

Nieuwe methode Blink 
De afgelopen jaren hebben we voor de wereldoriënterende vakken gewerkt met           

de methode Topondernemers. De werkvormen van deze methode vonden we          

heel leuk, maar we misten in deze methode echt een stuk inhoud. Daarom             

hebben we besloten om de digitale methode voor aardrijkskunde en          

geschiedenis Blink uit te proberen. Zowel de leerlingen als de          

leerkrachten zijn meteen heel enthousiast geworden over deze        

methode. Daarom hebben we besloten om onze proeflicentie        

om te zetten naar een echte licentie. HIER kunt u meer           

informatie vinden over aardrijkskunde en HIER over       

geschiedenis. Leuk om te bekijken samen met uw kind.  
 

 

  

https://blinkwereld.nl/over-lesmethode-aardrijkskunde/
https://blinkwereld.nl/over-lesmethode-geschiedenis/
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Parro 
Na de kerstvakantie zullen wij op onze school gebruik gaan maken van de             

communicatie app ‘Parro’ Door deze app wordt het voor ouders en leerkrachten            

makkelijker om met elkaar te communiceren. De leerkracht kan bijvoorbeeld          

een mededeling sturen voor alle ouders, een één op één gesprek starten of een              

foto plaatsen van een leuke activiteit die de kinderen gedaan hebben. Ook            

hebben ouders de mogelijkheid om een gesprek met de leerkracht te starten.            

Naast communicatie kan de app ook gebruikt worden voor het plannen van            

gesprekken, het regelen van hulpouders en het delen van de agenda. 

Parro is ontwikkeld door Parnassys (onze leerlingenadministratie). Alleen        

personen die als ouder, verzorger of leerkracht in parnassys gekoppeld zijn aan            

het kind kunnen toegang krijgen tot Parro. Hierdoor wordt gegarandeerd dat           

Parro een veilige afgesloten applicatie is. (AVG proof dus)  

Na de vakantie zullen alle ouders via de mail een uitnodiging krijgen om zich aan               

te melden voor Parro. De app kan worden gedownload in de appstore (Apple) of              

Google Play (Android) 

Ook kan de app op internet worden geopend: talk.parro.com  

Voor meer informatie zie: www.parro.com  
 

 

Portfoliopresentaties  
We kijken terug op goede portfoliopresentaties. Prachtig om te zien hoe de            

kinderen hun werk aan de ouders hebben kunnen presenteren. We hebben van            

een aantal ouders gehoord dat het fijn zou zijn om uit meerdere tijden / dagen               

te kunnen kiezen. Hier zullen we naar kijken bij de volgende ronde.  
 

 

Kerst 

We leven met elkaar toe naar het kerstfeest. Inmiddels is de school al helemaal              

in de kerststemming gebracht door een grote groep enthousiaste ouders en           

leerkrachten. Bedankt daarvoor! Groep 7 is druk aan het oefenen voor de            

kerstmusical op donderdag 20 december. U ontvangt binnenkort meer         

informatie en een uitnodiging. 
 

 

Gevonden sleutels 

De voorraad gevonden sleutels blijft groeien (zie foto). De         

sleutels zijn af te halen bij de administratie, dit is het           

kantoortje rechts naast de hoofdingang. De overige       

gevonden voorwerpen worden in de houten kist, naast het         

kopieerapparaat op de begane grond gedeponeerd. Wij       

nodigen jullie uit om er vooral eens een blik in te werpen,            

want er zitten veel spullen in die jullie zeker moeten          

missen, zoals truien, spijkerjasje, gymschoenen, speelgoed! 
 

 

Interne verhuizing in Atria 

Inmiddels hebben we een interne verhuizing achter de rug. Groep 3 van De             

Bongerd is heel blij met de nieuwe plek in de voormalige teamkamer. De beide              

teams zijn al helemaal gewend aan de gezamenlijke teamkamer in de           

voormalige directiekamer. Het is eigenlijk goed om elkaar op deze manier vaker            

te ontmoeten. Ondertussen zijn we nog aan het kijken wat de mogelijkheden            

zijn voor een oplossing voor de lange termijn.  
 

 

http://talk.parro.com/
http://www.parro.com/
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Muzieklessen 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u meer verteld over de nieuwe methode             

Metropole op School. Maar willen ons muziekonderwijs nog meer inhoud gaan           

geven. Daarom start na de kerstvakantie Bert Groothedde als docent muziek op            

KLA4. Hij zal elke donderdagmiddag muzieklessen op onze school verzorgen. Hij           

zal starten in Unit 3. Elke Unit krijgt in de komende maanden een blok van 4 of                 

5 muzieklessen. We zijn hier heel blij en kijken uit naar zijn komst.  
 

 

Van de Ouderraad 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanuit de OR een bedankje namens de Sintcommissie. 

Alle ouders/verzorgers bedankt voor al jullie hulp. Mede dankzij jullie is de            

school in sfeervolle Sint decoratie gebracht. Nu op naar het laatste stukje van             

het jaar wat nog best een drukke periode gaat worden. De kerstviering is een              

mooi moment om naar uit te kijken! 

Vriendelijk groet, Natascha Visscher OR-lid 
 

 

Ingezonden: 

Inloopspreekuur van Lariks op school 

Stelt u zich ook wel eens (een van) de volgende vragen? 

- Is het normaal dat mijn kinderen zoveel ruzie hebben? 

- Waarom is mijn kind zo snel boos? 

- Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 

- Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 

- Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen op te bouwen? 

Kom dan eens langs bij het spreekuur van Lariks op school. Lariks, is de plek               

voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn,            

opvoeden en opgroeien. Lariks is er voor alle inwoners van Leusden. Sinds kort             

is Lariks gevestigd in het nieuwe Huis van Leusden. 

Consulenten van Lariks houden ook spreekuur op school. U bent vrij om binnen             

te lopen en kennis te maken met de consulent bij u op school. Zij kan u advies                 

geven of een aanbod doen om eens mee te denken over uw vraag. Consulenten              

van Lariks kunnen daarnaast kortdurend ondersteunen of desgewenst een         

passende organisatie vinden die hulp kan bieden. 

Lianne de Boer is de consulent die bij ons op school spreekuur houdt op vrijdag               

van 13:00 uur tot 15:00 uur. U bent van harte welkom! 
 

 

Bijlagen 
Als bijlagen zijn toegevoegd: 

● SKA Kerstvakantieprogramma 

● Flyer Kerstlichtjeswandeling 
 

 

De eerste KLA4-nieuwsbrief 

van 2019 verschijnt op vrijdag 11 januari 2019  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 7 januari 2019 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


