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Bijdrage van juf Roelie
Hoera we mogen weer naar school, dat was wel de stemming op de eerste dag!
Maar ook was het een beetje
spannend om weer naar school te
gaan. We hebben gezien dat de
kinderen het als een fijne eerste dag
hebben ervaren.
Ook voor leerkrachten is een eerste
week altijd wel een beetje spannend.
Hoe loopt de eerste dag, heb ik
overal aan gedacht?
De eerste
weken werken we veel aan groepsvorming, we doen
dit vanaf dit jaar met de methode KWINK. Het eerste
doel van deze methode is werken aan een goede
groep. Kinderen en leerkrachten werken hier samen
aan. Ook u als ouder kunt hieraan meewerken. Leest u
mee
op
de
site
van
Kwink
(www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders) en
we zullen u regelmatig op de hoogte houden van alle
doelen waaraan gewerkt gaat worden.
We rekenen op een mooi onderwijskundig jaar waarin
we samen mooie stappen zetten om de kinderen van KLA4 samen veel te laten
leren.

Informatie Interne Begeleiding
Dit schooljaar ben ik, Esther Brinkhuis de intern begeleider (IB-er) van zowel de
Bongerd als KLA4.
Ik werk de hele week en ben bereikbaar op ebrinkhuis@kla4.school
Samen met de leerkrachten en u als ouders proberen wij op school alle kinderen
passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs
bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra
ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren
moeilijker gaat, omdat een kind begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht die extra ondersteuning prima zelf bieden, met zo nodig
advies van de IB-er.
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We onderscheiden de volgende niveaus van ondersteuning:
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Externe ondersteuning of verwijzing
Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en
gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de
vorm van een begeleidingstraject
Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en/ of
eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen
Extra ondersteuning in de groep
Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen

De IB-er loopt regelmatig rond in de school en spreekt met alle leerkrachten
over de groepen en de individuele leerlingen (niveau 1 en 2). Is er meer nodig
(niveau 3), dan kan onze school een beroep doen op de schoolondersteuner van
het samenwerkingsverband de Eem, dit is Mireille van Iperen. Mocht uw kind
besproken worden met het SWV, dan zijn er al gesprekken met u als ouder
geweest en bent u steeds op de hoogte van de inhoud van gesprekken en sluit u
waar mogelijk ook aan bij deze gesprekken.
De ondersteuningsstructuur voor de leerlingen is op beide scholen op dezelfde
manier ingericht.

Afstemmingsgesprekken
Vanaf vandaag kunt u zich via Parro inschrijven voor de afstemmingsgesprekken
met de leerkracht(en) van uw kind. Als het goed is, heeft u hiervoor inmiddels
een uitnodiging ontvangen.
Het afstemmingsgesprek is een driehoeksgesprek tussen
uw kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht. Dit
betekent dat wij uw kind van harte uitnodigen om mee
te gaan. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 mogen bij hun
gesprek aansluiten.
De naam ‘afstemmingsgesprek’ maakt al duidelijk wat
het doel is van het gesprek. Wij stemmen graag met u
af op welke wijze wij uw kind het beste kunnen
begeleiden. U krijgt samen met uw kind de gelegenheid
om de leerkracht te vertellen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij
heeft en wat hij/zij volgens u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen
functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe schooljaar. De leerkracht stemt
de aanpak voor de komende periode af.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen een voorwerp dat ze leuk of belangrijk
vinden meenemen naar het gesprek. De leerkracht zal het gesprek dan laten
plaatsvinden rond het voorwerp. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen de hand
mee die ze in de klas hebben gemaakt. Het gesprek zal dan rond de zelf
geformuleerde doelen plaatsvinden.
Het gesprek duurt 10 minuten en de leerkracht hanteert 5 minuten wisseltijd
tussen de gesprekken door. Hiermee voorkomen we dat u andere ouders
passeert en is er tijd om handen te ontsmetten.
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Wij vragen u met de volgende maatregelen rekening te houden:
● Kom op tijd, maar niet te vroeg. Indien mogelijk buiten wachten tot dat
andere ouders en kinderen het gebouw verlaten hebben.
● De school betreden via de ingang van de groep.
● Handen ontsmetten met handgel voor het lokaal te betreden.
● In het lokaal zo min mogelijk aanraken en direct plaats nemen na
binnenkomst.
● Na het gesprek het gebouw direct verlaten via de ingang van de groep.
We wensen iedereen veel inspiratie tijdens de gesprekken.

Communicatie via Parro
Wij gebruiken op school Parro. Parro is een eenvoudige app waarmee we
gemakkelijk met ouders kunnen communiceren. Het is voor ons heel makkelijk
om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen direct aan én kunt u altijd
snel terugvinden. Al het schoolnieuws kunt u vanaf nu terugvinden in de app, u
kunt de agenda inzien, maar u kunt ook digitaal intekenen voor de
oudergesprekken en voor het meehelpen en/of rijden naar uitjes. Het
communiceren via Parro is snel en efficiënt en leerkrachten ontvangen direct de
berichtjes. We willen u vragen om via deze app te communiceren. De mobiele
nummers van leerkrachten die in omloop zijn gebruiken de leerkrachten
uitsluitend voor privédoeleinden. We verzoeken u dan ook om hier geen gebruik
meer van te maken.
In plaats van mailen gaat alle communicatie van en naar de leerkrachten vooral
via deze app. Dit betekent dat u van school in principe geen mail ontvangt maar
alle online communicatie zoveel mogelijk via de app Parro zal gaan. Het is
daarom belangrijk dat alle ouders bekend zijn met Parro.
U ontvangt via de klassenleerkracht een uitnodiging. Daarin staat aangegeven
hoe u de gratis app kunt installeren en u ontvangt van ons de inloggegevens. Op
deze manier wordt u direct aan uw eigen kind(eren) en diens groep(en)
gekoppeld.
Maakte u vorig schooljaar al gebruik van Parro? Dan
nodigt de nieuwe leerkracht u binnenkort uit in de nieuwe
groep. U kunt ook zonder een smartphone mededelingen,
berichten en agenda-items ontvangen, mits u een Parro
account heeft. Deze kunt u aanmaken op internet via de
Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan
voortaan inloggen om uw berichten te lezen.
Parro blijft een middel en is geen doel, persoonlijk contact vinden wij nog altijd
het belangrijkst. Meer informatie over Parro kunt u vinden op
http://parro.education/ouders
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Diversen
Ziekmelden
Helaas kunnen we niet altijd de telefoon aannemen omdat we
wat onderbezet zijn tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Mocht het niet lukken om uw zoon of dochter ziek te melden per
telefoon dan kunt u dat vanaf morgen doen via het mailadres:
ziekmelden@kla4.school.
Dit adres is gekoppeld aan de mailadressen van de administratie
en dan komt het vanzelf op de goede plek. We zien ook dat
ouders het bij de leerkracht melden via parro. Dat kan, maar het
kan zijn dat wij uw berichtje dan niet op tijd zien omdat leerkrachten bezig zijn
met het voorbereiden van lessen of in overleg zitten. Dus graag telefonisch of
via bovenstaand mailadres. Graag de reden van ziekte vermelden zodat we
meteen weten of het Corona gerelateerd is. Dank voor uw medewerking.
Privacy-voorkeuren doorgeven via Parro
In verband met de privacywetgeving heeft de school
de plicht aan het begin van het schooljaar een
inventarisatie van de privacy voorkeuren te maken.
Het gaat dan om voorkeuren m.b.t. het wel of niet
plaatsen van foto’s op de website, op social media en
via andere kanalen. Om deze inventarisatie efficiënt
te laten verlopen en de informatie aan ons
administratiesysteem te koppelen, gebruiken wij
hiervoor de Parro-app.
Ik wil u vragen onderstaand stappenplan te volgen en
de privacy-voorkeuren in te vullen.
Stappenplan privacy Parro:
1.
2.
3.
4.
5.

Open de Parro app
Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind
Volg deze stappen voor al uw kinderen.

U kunt de privacy-voorkeuren aanpassen tot vrijdag 11 september. Mocht u na
de genoemde datum een aanpassing willen doen dan verzoek ik u dit zowel bij
de administratie als bij de groepsleerkrachten te melden. Zo zijn wij er zeker
van dat we rekening houden met de juiste voorkeuren.
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Typecursus op KLA4

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Wel en wee tijdens de zomervakantie in de Dierenvallei
De dieren hadden last van de tropische temperaturen. Vooral de schapen en
konijnen. Over het algemeen pasten de dieren zich aan de temperaturen aan.
Belangrijk was om de dieren rust, schaduw en water te bieden.
De ramen en rietmatten voor de konijnenhokken zijn verduisterd door ons.
Na de geboortegolf van het kleinvee in het voorjaar zijn er geiten en schapen
verhuisd naar andere adressen. Wij hebben van een adres bericht gehad dat het
goed gaat met de jonge geitjes!! Er staan nu 3 schapen en 4 geiten in onze
kinderboerderij. De kleine grijze haan is helaas overleden.

●
●
●
●

Nieuwe dieren
In augustus zijn nieuwe dieren gekomen;
1 duif (we hadden zelf er nog maar een) een
bruine doffer. Deze is aan het wennen in de
gaaskorf.
2 kalfjes, zij drinken nog (poeder)melk. Zij
heten Anja en Corien.
4 Kleurmuizen (vrouwtjes) in muizenbak in de
stal.
Er zijn 7 jonge konijntjes geboren

Verzorging dieren
De dieren buiten en in de stal zijn in de vakantie uitstekend verzorgd door de
verzorgouders. Onze waardering voor deze hulp en inzet in die warme periode.
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De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 6 oktober 2020.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4

