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Bijdrage van Meester Michiel 
De laatste officiële nieuwsbrief van mijn kant. Er zijn         

voor mij nog twee weken te gaan op KLA4. Wat gaat           

de tijd toch snel. Ik kijk met heel veel plezier en           

trots terug op de afgelopen jaren. Wat is er veel          

gebeurd. Van een kleine Vallei naar een grote        

nieuwe school, KLA4. Hierbij wil ik van de        

gelegenheid gebruik maken om mijn team te       

bedanken voor de afgelopen jaren. Wat een krachtig        

team zijn jullie en wat veel kwaliteiten. Daarnaast wil ik alle ouders bedanken             

voor hun complimenten, vertrouwen, mooie gesprekken en steun. 

De reacties op mijn vertrek zijn hartverwarmend. De mooiste reacties komen           

eigenlijk toch van de kinderen. Leuk om te horen allemaal. 

Natuurlijk hebben we ook moeilijke dingen meegemaakt in de afgelopen jaren,           

zoals het overlijden van ouders, ziekte bij collega’s en soms lastige gesprekken,            

of situaties. Toch kijk ik met een zeer voldaan gevoel terug en laat ik een mooie                

school achter voor een nieuwe directeur. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn              

opvolger verder kan bouwen aan een nog mooiere KLA4.  
 

 

Jarigen 
In februari vieren wij de verjaardagen van: Sam H. Tije, Boaz,           

Victoria, Ronja, Fèline, Felicia, Luuk M., Senna, Gerjan, Anouar,         

Louis, Rogier, Troy, Bruun, Maren, Bob, Eva-Lynn, Yfke J., Benthe,          

Luuk F., Tobias, Olivier en River. 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 

Nieuw op school 
Tobias, Olivier en River starten in februari in groep 1. 

Van harte welkom op KLA4. We wensen jullie veel plezier op onze school! 
 

 

Ziekmeldingen 
Soms worden kinderen via de mail ziek gemeld. Dit is niet handig, omdat we dit               

niet altijd op tijd zien. Graag ziekmeldingen dus telefonisch doen. Graag voor            

08.15 uur!  
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Berichten uit het team 
Gisteren hebben alle ouders een brief ontvangen met de opzet van de formatie             

vanaf de voorjaarsvakantie. Ik ben blij dat het gelukt is om in deze tijd van               

lerarentekort de bezetting goed rond te krijgen.  

 

Zoals belooft zal Mariette Klaren zich in deze nieuwsbrief         

aan u voorstellen. 

Mijn naam is Mariëtte, een reislustige leerkracht die iets         

langer dan gepland in het buitenland heeft gereisd,        

gewoond en gewerkt. Na een aantal jaar in Nieuw Zeeland          

en Australië te hebben gewoond, ben ik sinds vorig jaar          

terug in Nederland om als leerkracht mijn handen uit de          

mouwen te steken. Ik heb inmiddels op verschillende        

scholen in Amersfoort en Leusden gewerkt en kijk er naar          

uit om nu op KLA4 aan de slag te gaan.  

 

Dan nog een ander mooi bericht. Marianne is opnieuw         

oma geworden. Hierbij stelt ze haar kleinzoon aan u voor:  

En hier is onze kleinzoon Noud! Hij is op 21 januari 2019            

geboren. Noud heeft zijn oma en opa wel even laten          

wachten..... Het is een prachtig mannetje en wij zijn         

natuurlijk supertrots!  Juf Marianne 
 

 

Staking op 15 maart 
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking. Vanuit Voila hebben we een              

aantal richtlijnen gekregen. Zo wordt het loon van stakend personeel          

ingehouden. Het ingehouden bedrag wordt dan aan de schoolbegroting         

toegevoegd. Als meer dan de helft van de leerkrachten die op 15 maart voor de               

klas staan staken, is het onverantwoord om de school voor de leerlingen open te              

houden. De school gaat in deze situatie dicht. Als dit zo is, dan moeten we de                

ouders hierover tijdig inlichten. Op basis van deze richtlijnen hebben we op KLA4             

geïnventariseerd. De meerderheid van het team van KLA4 wil echter niet staken,            

dus KLA4 blijft op die dag gewoon open. Wel denken we nog na over een               

eventuele andere invulling van deze dag om aandacht te vragen voor de huidige             

situatie in het onderwijs.  
 

 

Parro 
Inmiddels zijn bijna alle ouders gekoppeld aan Parro. Als u dat nog            

niet hebt gedaan, dan gaat u vanaf nu wel dingen missen. Mochten            

er nog technische problemen zijn, dan kunt u dit contact opnemen           

met meester Douwe, onze ICT’er, (dhoekstra@kla4.school).  

We merken dat het een makkelijke en leuke manier is om op een             

laagdrempelige manier met elkaar en met de ouders te         

communiceren. In de komende tijd zullen we Parro steeds meer          

gaan gebruiken.  

Voor meer informatie zie: www.parro.com  
 

 

  

http://www.parro.com/
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Verzorgouders Dierenvallei 
U heeft een flyer gekregen met een oproep om u aan te melden als              

verzorgouder voor de Dierenvallei. Onze Dierenvallei is uniek in Nederland en we            

zijn er heel trots op, maar we merken dat het lastig is om de verzorging in de                 

weekenden en de vakanties rond te krijgen. Daarom hopen we op veel nieuwe             

aanmeldingen. Het kost niet veel tijd en het is heel leuk om te doen.  

Inmiddels hebben we al een aantal nieuwe aanmeldingen binnen, maar we           

kunnen er zeker nog een paar gebruiken. 

 
 

 

Moestuinhulp gezocht 
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer met groep 5 starten met           

de moestuinen. Elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur gaan de           

kinderen aan het werk in hun eigen moestuintje. Elena, de          

moeder van Astrid en Sandra helpt ons hier al een paar jaren            

bij. Nu zijn we op zoek naar nog een ouder, opa, of oma die ons               

hierbij ook nog zou willen ondersteunen. Het is heel leuk om te            

doen! Graag aanmelden bij Michiel (info@kla4.school).  
 

 

Van de Ouderraad 

Vanuit de OR is er voor nu geen echte informatie om te delen. We gaan ons                

opmaken voor de carnavalsweek die komen gaat. In deze week staan er leuke             

en gekke dingen op het programma. Hierbij nog even de reminder voor het             

programma in de week van 18 t/m 22 febr.  

maandag: niets 

dinsdag: Pyjama- / onesie-dag 

woensdag: Doe-raar-met-je-haar-dag 

donderdag: Kleur van je Trapdag 

vrijdag: Carnaval 

Op vrijdag 22 februari zijn er geen lessen. Alle kinderen          

doen deze dag verschillende leuke activiteiten per Unit.  

‘s Middags is er een playbackshow. Uit elke stamgroep (Unit          

2 en 3) wordt er een winnende act gekozen. 

Vriendelijk groet, Natascha Visscher OR-lid 
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Ons gebouw Atria 

Inmiddels zitten we ruim 2½ jaar in ons mooie         

nieuwe gebouw Atria. We zijn er elke dag blij         

mee en ook in Nederland vallen we op met ons          

bijzondere schoolgebouw. Regelmatig komen we     

in lijstjes voor van duurzame schoolgebouwen.      

Zo kregen we een leuk artikel over Atria waarin         

we genoemd worden op de 3e plaats in de top 10           

van innovatieve schoolgebouwen. Klik HIER voor      

dit artikel.  

Twee keer per jaar bekijken we ook de resultaten van ons energieverbruik. Tot             

nu toe presteert het gebouw beter dan we hadden verwacht. Als bijlage heb ik              

een publieksversie van de energierapportage toegevoegd. Leuk om te lezen als u            

hierin geïnteresseerd bent.  

Atria wordt steeds vaker verhuurd aan anderen. Zo repeteert er elke woensdag            

een koor en op vrijdag oefent de muziekvereniging Lisiduna in ons gebouw.            

Daarnaast zijn er een aantal partijen die regelmatig op onze school vergaderen.  

Op dit moment zijn we nog steeds met de gemeente in onderhandeling over de              

financiering van een eventuele uitbreiding. We onderzoeken samen met de          

gemeente of het haalbaar is om twee lokalen op de BSO te bouwen. Het streven               

is om dit voor het nieuwe schooljaar gerealiseerd te hebben.  
 

 

Studiedag 7 maart 

Op donderdag 7 maart is er een studiedag. Goed om alvast rekening mee te              

houden in de planning.  
 

 

Bijlagen 

● Energierapportage Atria 

● Kidsrun 

● Voorjaarsvakantie bij SKA 

● Uitnodiging infoavond Gezinshuis 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 8 maart 2019  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 4 maart 2019 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

 

https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Bijlage%201.pdf

