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Bijdrage van juf Roelie
Als school zijn we steeds weer bezig om kinderen te begeleiden en te leren
rekenen, grammatica te begrijpen en te leren lezen. We werken steeds aan het
optimaliseren van allerlei zaken rond het leren van kinderen. Dat is ook de
kerntaak van het onderwijs, kinderen moeten aan het eind van de basisschool
een aantal basisvaardigheden beheersen om naar het voorgezet onderwijs te
kunnen gaan.
Als leerkracht ben je voortdurend bezig de instructie te versterken. Steeds meer
differentiatie toe te passen omdat kinderen nu eenmaal verschillend zijn en ook
verschillende onderwijsbehoeften hebben.
Ook werken we als school steeds meer aan de rust en de structuur omdat
binnen een heldere structuur meer ruimte is om te leren. We weten ook dat
steeds meer leertijd niet altijd werkt. Een kind dat steeds meer sommen krijgt,
leert per definitie niet makkelijker en meer. Er zijn ook heel andere
componenten belangrijk. Hoe is de pedagogische sfeer op school, hoe is het
lokaal ingericht, hoe is de afstemming tussen de leerkrachten bij de overdracht
naar de volgende groep of de afstemming tussen leerkrachten die samen een
groep kinderen hebben.
Maar wat ook van wezenlijk belang is, is de samenwerking met u als ouder. U
zult merken dat we steeds vaker met u als ouder gaan samenwerken in het
belang van de kinderen.
Daarom zijn we dit schooljaar ook gestart met de afstemmingsgesprekken. Wat
heeft uw kind nodig om goed tot zijn of haar
recht te komen, zodat we direct aan het begin
van het schooljaar goede afstemming kunnen
hebben tussen u als opvoeder en wij als
school. Zoeken naar antwoorden over wat
werkt bij kinderen.
U merkt dat we veel willen investeren om de
omgeving van kinderen steeds meer zo in te
richten dat zij er voordeel aan hebben.
Veranderen is soms lastig en heeft tijd nodig,
maar samen kunnen we een geweldige
schooltijd creëren voor de kinderen en als u
goede ideeën hebt schroom dan niet om
contact op te nemen.
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Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken
Zoals ik altijd dacht
Als ik blijf denken
Zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven
Zoals ik altijd heb geloofd
Als ik blijf geloven
Zoals ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan
Als ik blijf doen
Zoals ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen
Wat mij altijd overkomt

Nieuws vanuit de Ouderraad
Corona-Proof activiteiten en evenementen
Wij zijn blij dat we weer naar school kunnen en hopen dat de school het gehele
schooljaar open kan blijven. Het lijkt ons leuk als feestdagen daarbij gevierd
kunnen worden. Weliswaar anders dan normaal, maar met jullie hulp en inzet
kunnen we er samen voor zorgen dat ook dit schooljaar weer een onvergetelijke
tijd gaat worden voor onze kinderen!
Het doel is om alle groepsactiviteiten binnen de school door te laten gaan.
Uiteraard verantwoord en binnen de gestelde richtlijnen van het RIVM, die op
dat moment van toepassing zijn. Dit betekent dat niet alle activiteiten en
evenementen in de traditionele vorm door kunnen gaan, maar een Corona-proof
invulling gaan krijgen.
Corona-proof activiteiten en evenementen dus. Heb jij creatieve/leuke/handige
tips of ideeën die kunnen bijdragen aan het vormgeven van de Corona-proof
evenementen? Stuur deze dan in via: or@kla4.nl
De Ouderraad bestaat uit een
(deels vernieuwd) bestuur:
Ilona Westerveld | Voorzitter OR.
Brenda de Jong | Secretaris OR en klassenouder 3-4C
Flora Vogelzang | Penningmeester OR
(duofunctie met Ernst-Jan Wind) en
klassenouder 8B

(foto gemaakt door Lisette)
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De klassenouders:
1-2 A Katharina Bekhuis
1-2 B Claudia Boonen en Marista Griessen Foto gemaakt door: Lisette
Petrusma
1-2 C Britt Lenssen en Leonie Broekhuizen-Staarman
3-4 A Natascha Visscher
3-4 B Miranda van der Velde en Erica de Kruiff
3-4 C Simone van der Chijs en Brenda de Jong
5-6 A Francis Sandbrink en Roos Tolboom
5-6 B
7 Linda van Grol
8 A Eline van Os
8 B Esther van Deuveren en Flora Vogelzang
En Matthijs van Langeveld en Lonneke Nooren die enkel deelnemen aan de OR.
Spreek ons gerust aan of stuur een mail bij vragen, suggesties etc!
Voor klas 5-6 B zijn wij nog op zoek naar een klassenouder, heb je interesse,
lijkt het je leuk om nauwer betrokken te zijn bij de klas van je kind? Stuur een
berichtje naar or@kla4.school. Als klassenouder ben je het aanspreekpunt voor
de docenten van deze klas. De klassenouders beheren de klassenapp, waarin
bijvoorbeeld een hulpvraag gezet wordt of een gezamenlijke initiatief voor de
juffen- en meesterdag. Tenminste 1 van de 2 klassenouders neemt deel aan de
OR en je kiest voor welke commissie je je wilt inzetten. Denk hierbij aan de
Sint-, kerst-, Carnavals-, Paas-, Avond4Daagse- of de Atria Eindfeest-commissie
(voorheen Dierenvalleidag). Samen met de leerkrachten bedenk je hoe de dag
ingevuld kan worden en help je met het organiseren hiervan. Daarnaast
bespreken wij binnen de OR de zaken die ons opvallen of wat wij van ouders
horen en bespreken dit met de directie van KLA4.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Assistenten van de beheerder gezocht
Wat is de leukste vrijetijdsbesteding die u maar kunt bedenken?
De Dierenvallei is dringend op zoek naar assistenten van de beheerder: een
handige moeder, vader, oma of opa met wat vrije tijd. Met liefde voor dieren en
liefde voor kinderen.
● Die bijspringt in het plegen van onderhoud, schoonmaken en toezicht
houden.
● Die het leuk vindt om bezig te zijn temidden van de dieren en de
schoolkinderen.
● Iemand die met gereedschap én met mensen kan omgaan.
Een mooiere vrijetijdsbesteding valt toch nauwelijks te bedenken?
Wat houdt de functie in? Kijk op: www.dierenvallei.nl/oproep
of vraag inlichtingen bij beheerder Wim Couwenberg, tel. 06 2065 7902,
e-mail: wimcouwenberg@hetnet.nl
PS ouders: laat deze oproep ook eens aan opa of oma lezen!
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Diversen
Dag van de leerkracht
Op maandag 5 oktober was het de dag
van de leerkracht. Vanuit de Ouderraad
ontvingen de leerkrachten een attentie;
deze blijk van waardering werd erg op
prijs gesteld. De tekst die we erbij kregen
‘je bent goud waard’ is ook zeker van
toepassing op onze OR! Hartelijk dank
voor deze lekkere verrassing.
Tevredenheidsonderzoek
Aan het einde van de maand oktober kunt
u een tevredenheidsonderzoek in uw
mailbox verwachten. Alle scholen van
Stichting Voila zetten dit onderzoek
gezamenlijk uit. We hopen dat u dit
onderzoek voor ons invult zodat wij goed weten waar u tevreden over bent en
waar u verbeterpunten ziet voor onze school.
Update nieuwbouw
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van Atria. Op dit
moment ligt de vergunning ter inzage en wordt de productie opgestart. Het
extra gebouw, dat plek zal bieden aan vier groepen, wordt geplaatst aan de
voorzijde van het huidige gebouw, tussen de parkeerplaats en het kleuterplein.
De vier lokalen worden op dezelfde wijze gebouwd als de leerpleinen in het
huidige gebouw.
De planning is dat het gebouw in de maand december geplaatst wordt. Het gaat
om een prefab bouwmodule waardoor plaatsing in korte tijd te realiseren is. De
opleverdatum staat nu gepland voor de maand januari. Wanneer er meer nieuws
is, brengen wij u uiteraard op de hoogte.
Nieuwe contactpersoon Lariks
Vanuit Lariks is er een nieuw contactpersoon voor Atria. Dit is Mery van de
Biezen. Zij is op maandag- en woensdagochtend voor allerlei vragen over zorg,
welzijn, opgroeien en opvoeden beschikbaar voor ouders vanuit Atria. U kunt
haar bereiken op het telefoonnummer van Laris (033-3034444). Wanneer zij
niet direct bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
Het inloopspreekuur op school is op dit moment niet haalbaar in verband met
gebrek aan gespreksruimte in het gebouw. Op afspraak is het wel mogelijk om
op school met Mery te spreken. In overleg met de Intern Begeleider kan er
ruimte op school gereserveerd worden.

6 okt. 2020
De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 3 november 2020.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4

