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Bijdrage van Meester Michiel 
De vakantie is bijna voorbij. In de afgelopen week hebben wij alweer hard             

gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Bestellingen           

uitpakken, klassen inrichten, overdrachten, voorbereiden, etc.  

We zijn er weer helemaal klaar voor. De school zonder kinderen is nog niet erg               

levendig, maar daar komt volgende week wel verandering in... 

Helaas heeft juf Marianne haar enkel gebroken in de vakantie. Wat een pech! Ze              

moest terugkomen uit Italië en in Nederland geopereerd worden. Dit is goed            

gegaan allemaal, maar ze kan helaas nog niet starten. We zijn blij dat juf              

Monique haar kan vervangen in Unit 2 en dat juf Daniëlle een aantal IB taken               

kan overnemen.  

Voor de rest heb ik geen bijzonderheden gehoord. We hopen iedereen komende            

maandag in goede gezondheid te ontmoeten.  
 

 

Start van het schooljaar 
We starten komende maandag 27 augustus. Om 08.15 uur gaan de deuren open             

en voor Unit 1 en 2 starten de lessen om 08.30 uur en in Unit 3 starten de                  

lessen om 08.20 uur.  

Hierbij een overzicht van de ingangen per groep: 

Oranje ingang beneden: 1/2A en 1/2B 

Ingang BSO: 1/2C 

Oranje ingang boven: 3 en 4/5B 

Gele ingang boven: 4/5A 

Groene ingang boven: 6/7/8A en 6/7/8B 

Blauwe ingang boven: 6/7/8C en 6/7/8D  
 

 

Afvalvrij 
Aan het begin van het schooljaar willen we graag opnieuw aandacht vragen voor             

de afvalvrije school. Wilt u eraan denken om de KLA4 tasjes en de Doppers te               

gebruiken? We willen in het komende schooljaar proberen om nog minder afval            

te krijgen en hiervoor hebben wij uw medewerking nodig. Pakjes drinken worden            

leeg weer aan de kinderen mee terug gegeven.  
 

 

 

Jaarkalender 
Op de website kunt u de schoolkalender en het vakantierooster vinden. Goed om             

alvast de belangrijke data goed te noteren. Daarnaast zullen we in de            

nieuwsbrief zoals gebruikelijk de belangrijke data vermelden.  
 

 

http://kla4.school/nieuws/schoolkalender/
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Informatieavond 
Op woensdagavond 12 september bent u vanaf 19.00 uur         

van harte welkom voor de informatieavond. Hierover       

ontvangt u in volgende week meer informatie en een         

uitnodiging. Het zal net als vorig jaar een interactieve         

avond worden waar u kunt kennismaken met de        

stamgroepleerkracht en in verschillende ruimtes informatie      

kunt krijgen over allerlei onderwerpen.  
 

 

Afstemmingsgesprekken 
We zullen dit schooljaar weer afstemmingsgesprekken houden. Tijdens deze         

gesprekken kunt u informatie over uw kind delen met de leerkrachten en nader             

kennismaken. Hierbij zijn de leerlingen niet aanwezig. Daarnaast is er tijdens dit            

gesprek mogelijkheid om afspraken te maken over het komende schooljaar. De           

leerkrachten zijn in deze gesprekken de ontvangende partij en willen graag           

informatie krijgen over uw kind(eren). Als voorbereiding krijgt u een vragenlijst           

van ons. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 25 en          

donderdagmiddag 27 september. Komende dinsdag 28 augustus ontvangt u via          

Doodle alvast een uitnodiging en kunt u een afspraak inplannen.  
 

 

TOM onderwijs 
Als school blijven we continu in ontwikkeling. De belangrijkste speerpunten voor           

komend schooljaar zijn: 

- Het werken in leerlijnen met rekenen. 

- Het zoeken van een nieuwe taal- spellingmethode in leerlijnen.  

- Het verbeteren van onze instructievaardigheden en het leren van elkaar.  

- De communicatie met ouders over de voortgang van hun kind(eren).  

Daarnaast digitaliseren we onze weektaken met Klasseplan en verdiepen we ons           

verder in de Vreedzame school.  

In de nieuwsbrieven en ouderavonden zullen we u hierover uiteraard uitvoerig           

op de hoogte houden. 
 

 

Vreedzame School 
We starten meteen in de eerste weken intensief met de          

Vreedzame School. We starten in alle groepen met blok 1. Tijdens           

dit blok staat het samenwerken aan een positief werkklimaat         

centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken       

leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar          

omgaat en over de inrichting en het netjes houden van de klas en het leerplein.               

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het                 

gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar              

goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je            

geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt.            

“Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er              

bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’.           

Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er            

bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. Om de sfeer en de afspraken direct goed             

neer te zetten hebben de kinderen in het begin meer Vreedzame School lessen.  

Daarnaast zullen ook de mediatoren meteen starten tijdens de pauzes.  
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Even voorstellen 
Ik ben Hidde en kom vanaf dit jaar als onderwijsassistent          

op KLA4 werken in Unit 2 werken. Ik ben 24 jaar en woon             

in Leusden. In mijn vrije tijd wandel ik graag en sta ik            

zondags op het voetbalveld. Ook drink ik graag een biertje          

met vrienden. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd en heb         

veel zin om aan de slag te gaan! Ik zal werken op            

donderdag en vrijdag. Mocht je iets willen weten of vragen          

ga gerust je gang Groeten Hidde  

 

Mijn naam is Corien en ik begin dit jaar aan mijn laatste jaar van              

de PABO. Op maandag en dinsdag loop ik stage in Unit 3. De             

woensdagen ga ik besteden aan een onderzoek. Meestal zal ik          

aanwezig zijn binnen de school. Een aantal keer in het jaar zal ik             

een stageweek hebben en dan ben ik een hele week aanwezig. 

Naast het studeren sport ik graag. Wekelijks       

loop ik hard en doe ik aan circus. Daarnaast         

vind ik het erg leuk om te gaan zwemmen of          

te dansen. Ik zie u nogmaals lezen 'circus?!'        

"Ja, u leest het goed." Zelf doe ik graag         

acrobatiek en tissu (die gordijnen waar je in kunt klimmen).          

Ik geef daarnaast in alle onderdelen van het circus les. In           

het circus hebben we alles, behalve de dieren. Een aantal voorbeelden daarvan            

zijn ballopen, éénwielfietsen, diabolo, jongleren, ... enzovoort. Nu weet u het           

een en ander over mij. Op KLA4 hoop ik een fantastische tijd te hebben.  

 

Mijn naam is Bart Roozen en het komende jaar loop ik stage op             

KLA4. Ik ben laatstejaars Pabo-student en zal dit jaar in Unit 2            

(groep 4/5) mijn LIO-stage lopen op maandag en dinsdag. Ik          

ben er niet het hele jaar, eind januari vertrek ik namelijk naar            

Curaçao, om daar het onderwijs in te duiken! 

Naast studeren hou ik ook erg veel van video's maken op           

YouTube, fotograferen, etentjes, feestjes en reizen. Ik heb heel         

veel zin in het komende jaar en hoop veel leuke en leerzame            

ervaringen op te doen! 

 

 

Het team van KLA4 wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe! 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op vrijdag 7 september 2018  

Eventuele kopij kunt u digitaal aanleveren 

t/m maandag 3 september 2018 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


