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Bijdrage van Meester Michiel 
De eerste nieuwsbrief van 2019. Ook vanaf deze plaats         

nogmaals de allerbeste wensen voor het komende jaar.        

Afgelopen dinsdag heb ik alle ouders geïnformeerd over mijn         

vertrek van KLA4. Hierbij wil ik u bedanken voor alle          

felicitaties, aardige en begripvolle reacties. Ook van een        

aantal kinderen kreeg ik hele leuke en vriendelijke reacties.  

Zoals ik al schreef in mijn brief voelt het dubbel om deze            

mooie school achter te laten, maar aan de andere kant heb           

ik zin in deze nieuwe uitdaging.  

Komende dinsdag worden het team en de MR ingelicht door Voila over de             

stappen die gezet gaan worden in het zoeken naar een vervanger. Uiteraard            

houden we u op de hoogte van de voortgang.  
 

 

Jarigen 
In januari vieren wij de verjaardagen van: Sophie S., Morris, Lara,           

Lana, Twan v. P., Jurre B., Marwa, Livia, Pleun, Bastien, Britte W. Tygo,             

Julian, Rowan, Ivan, Romy en Liam. 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 

Nieuw op school 
Aan het eind van de maand worden Romy en Liam 4 jaar, zij starten in groep 1.                 

Wij wensen jullie een fijne tijd toe op KLA4! 
 

 

Muzieklessen 

Afgelopen donderdag is Bert Groothedde als docent       

muziek op KLA4 begonnen. Hij zal vanaf nu elke         

donderdagmiddag muzieklessen op onze school     

verzorgen. Hij is gestart in Unit 3. Elke Unit krijgt in de            

komende maanden een blok van 4 of 5 muzieklessen. 

De eerste les is al goed ontvangen. Zowel de docent als           

de leerkracht en de leerlingen waren enthousiast.  
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Berichten uit het team 
In de vakantie kwamen 2 prachtige berichten binnen. Allereerst een berichtje           

van juf Elisabeth: 

Vier jaar geleden beleefden wij een bijzondere Eerste Kerstdag, toen onze Cato            

geboren werd. Afgelopen kerst deden wij dit dunnetjes over en beleefden wij            

een bijzondere Tweede Kerstdag, want toen werd onze Jilles geboren. Twee           

kerstkindjes, wie kan dat nog meer zeggen...? Wat zijn we blij en gelukkig! Het              

gaat goed met ons. Jilles was met zijn 9 pond al een beer van een kerel en                 

groeit nu lekker door. Wij genieten enorm van elkaar! 

Een paar dagen later kregen we het bericht van juf Marja dat haar kleinzoon              

Justin was geboren. Het gaat heel goed met het gezinnetje, volgens Marja. Het             

omahoekje in de teamkamer moeten we echt gaan uitbreiden.  

 

Met Renate, haar gezin en Rijk gaat het goed. Ze zijn in de afgelopen week in                

Zuid-Limburg geweest en zijn lekker bijgekomen na de wat moeizame eerste           

drie maanden. Renate zal tot de voorjaarsvakantie met verlof zijn.  
 

 

Terugblik Kerst  
Het lijkt alweer lang geleden, maar we kijken terug         

op een geslaagd kerstfeest. Groep 7 heeft een        

prachtige musical opgevoerd, mede dankzij juf Elma       

en juf Corien. We hebben ervan genoten. Terwijl de         

ouders naar de musical keken hebben de kinderen        

genoten van een heerlijk kerstdiner. De afsluitende       

borrel in de hal was erg gezellig. Dit is zeker voor           

herhaling vatbaar. We kregen veel positieve reacties       

van zowel kinderen, leerkrachten en ouders.  

Hierbij wil ik alle ouders bedanken die ons fantastisch hebben geholpen in de             

kersttijd! 
 

 

Vreedzame School 
Tijdens de studiedag in november hebben we onder leiding van          

Saskia van Dongen (een externe deskundige op het gebied van de           

Vreedzame School) met elkaar gesproken over de voortgang. In         

de afgelopen weken heeft Saskia met alle Units gesproken om te           

kijken wat goed gaat en in welke dingen we ons verder kunnen            

ontwikkelen. Deze week zijn haar conclusies met de stuurgroep         

van de Vreedzame School besproken. In de komende periode         

maken we een actieplan. Dit zullen we ook met u delen.  
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Parro 
Als het goed is hebben alle ouders nu een uitnodiging ontvangen 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  

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 een-op-een gesprek starten of een foto plaatsen van een leuke             

activiteit die de kinderen gedaan hebben. Naast communicatie kan de app ook            

gebruikt worden voor het plannen van gesprekken, het regelen van hulpouders           

en het delen van de agenda.  

In verband met de nieuwe AVG privacyregels willen we u uitnodigen om via de              

Parro de privacy voorkeuren in te stellen. Hieronder vindt u een stappenplan: 

1. Open de Parro app; 

2. Klik op instellingen (onderaan rechts); 

3. Klik op profiel; 

4. Klik op de drie stipjes rechts naast de 

naam van het kind; 

5. Klik op privacy voorkeuren; 

6. Pas je voorkeuren aan; 

7. Klik op opslaan. 

8. Doe deze stappen van al uw kinderen. 

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)  

Voor meer informatie zie: www.parro.com  
 

 

Van de Ouderraad 

Namens de OR voor een ieder nog de beste wensen.  

We kijken terug op een gezellig en geslaagd kerstfeest. Het kerstdiner in de             

klassen zag er ook sfeervol uit. Er waren lekkere hapjes klaargemaakt. Het was             

mooi versierd in de kerstsfeer. Een bedankje voor eenieder die zich daarvoor            

heeft ingezet. We zijn ongeveer halverwege het schooljaar en er komt nog een             

aantal leuke activiteiten aan, waar wij uw hulp weer voor nodig hebben.            

Allereerst het voorleesontbijt op 23 januari en denk ook alvast aan carnaval. Dit             

komt er ook al bijna aan. De info komt ter zijner tijd.  

Vriendelijk groet, Natascha Visscher OR-lid 
 

 

Bericht van Lisiduna 

Vanaf 1 januari van dit jaar gaat muziekvereniging        

Lisiduna repeteren in Atria. Ook onze instrumenten       

mogen we daar opslaan. We zijn heel blij dat we de           

mogelijkheid hebben gekregen om in deze fantastische omgeving te mogen          

spelen. Het is nu ook mogelijk om de kinderen nog meer met muziek kennis te               

laten maken. Daarbij kan een aantal van onze slaginstrumenten worden          

gebruikt. We zijn aan het onderzoeken, samen met Michiel en Marja, op welke             

wijze we een bijdrage kunnen leveren aan een structureel muziekonderwijs          

programma. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier zeker aandacht aan           

schenken. 

Rob Leeuwenburg, Voorzitter muziekvereniging Lisiduna 
 

 

http://talk.parro.com/
http://www.parro.com/
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De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 8 februari 2019  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 4 februari 2019 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 
 


