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Inleiding 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we in afwachting           

van de nieuwe maatregelen die er mogelijk gaan        

komen. We zijn in Nederland volop bezig met het virus          

Corona. En of we er nu door getroffen zijn, of het           

ontkennen, of het lastig vinden, iedereen is er mee         

bezig. Ook op school worden we er dagelijks mee         

geconfronteerd. Op het jeugdjournaal hebben kinderen      

aangegeven dat ze zich zorgen maken over het virus,         

ze zijn bang dat de scholen weer dicht gaan. 

Een lastige tijd voor iedereen, maar samen moeten we         

er onze weg in vinden. De feesten komen eraan en          

iedereen zet zich volop in. Samen met de Ouderraad hebben we afgesproken dat             

de feesten voor de kinderen in ieder geval doorgaan en dat alle kinderen zo min               

mogelijk merken van de beperkingen. We zijn als school erg blij met de inzet              

van de feestcommissies omdat zij, met alle restricties die er zijn, zich inzetten             

voor een mooie feestmaand. We  houden u op de hoogte. 

 

Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen hoe we bezig zijn ons onderwijs steeds              

verder te professionaliseren en de kwaliteit steeds verder aan te scherpen. 

We zouden u graag in de school uitnodigen om te laten zien hoe mooi en sterk                

de school zich aan het ontwikkelen is. Helaas is dat niet mogelijk dus proberen              

we u via de nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte te brengen. 
 

 

Nieuws vanuit Voila 
Beste ouders, 

Hierbij maken we u graag deelgenoot van de        

Publieksversie SBP van ons gezamenlijk strategisch      

beleidsplan 2020-2025 Voila! ...dit is de bedoeling. Veel        

mensen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling       

hiervan. Leerkrachten, ouders, bestaande relaties,     

nieuwe relaties, College van Bestuur, directeuren en ook        

kinderen hebben meegewerkt. We zijn trots op het        

resultaat. In dit plan staat beschreven waar wij als Voila          

met alle scholen aan willen werken de komende jaren en          

hoe we dit plan -samen met ouders en onze partners-          

tot leven willen brengen. Tijdens onze Voila-brede       

studiedag op 30 september jl. hebben we hier een eerste          

start mee gemaakt. 

  

https://drive.google.com/file/d/18JbMWzVA0LWdMK7bbhu_6WSxon5n6HT1/view?usp=sharing


 

 3 november 2020 

 
De komende maanden maken wij de vertaalslag naar onze eigen school en            

werken dit uit in een nieuw (meerjaren)schoolplan.  

Met vriendelijke groet, 

Akke Wiersma 

College van Bestuur 
 

 

TOM onderwijs 
Dit jaar zijn we de uitdaging aangegaan om een doorgaande lijn aan te brengen              

in ons onderwijs. Wij hebben hierbij gekeken naar ons aanbod, onze werkwijze            

en naar het portfolio van onze school. Kinderen die werken op leerpleinen            

moeten bepaalde vaardigheden hebben ontwikkeld. Welke vaardigheden zijn dat         

dan en hoe leer je deze en op welke leeftijd? Op dit moment             

is het ontwikkelteam TOM eenduidig beleid aan het        

ontwikkelen om het werken op de leerpleinen goed vorm te          

geven. Want het is belangrijk om al bij jonge kinderen de           

executieve vaardigheden goed in te slijpen, zodat ze veel         

profijt hebben van het onderwijs in de hogere groepen. 

Ook zijn de stilteruimtes omgedoopt tot werkplein bij de         

groepen 3 en 4 en in werklab bij de groepen 5, 6, 7 en 8. U                

zult zich wellicht afvragen: ‘wat doet een naam ertoe?’ Maar          

het symboliseert een heel duidelijke insteek van het TOM         

onderwijs op onze school. Er wordt veel samengewerkt en samen geleerd en            

kinderen mogen werken aan opdrachten maar er wordt vooral taakgericht          

gewerkt! Als u door onze school loopt dan ziet u dat vrijwel alle kinderen hard               

aan het werk zijn in de klas, op het leerplein of op het werkplein. Er is nu een                  

heldere doorlopende lijn door de school zodat kinderen zich in elke klas kunnen             

concentreren op hun werk en minder op de aanpak van de leerkracht. 
 

 

Onderwijskwaliteit 
Om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden in het leesproces volgen alle             

leerkrachten een training over het technisch lezen. De leerkrachten van de           

groepen 3/4 volgen een extra intensief traject omdat het technisch lezen daar            

een heel belangrijk onderdeel van de dag is. De training is een traject van een               

aantal bijeenkomsten van ruim drie uur en wordt helemaal op maat gemaakt            

voor de leerkrachten. Ook de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 krijgen             

training op technisch lezen. De leerkrachten van groep 1 en 2 sluiten bij de              

laatste bijeenkomst aan bij groep 3 om de doorlopende lijn goed en duidelijk             

neer te zetten. 

 

Verder hebben we de    

schoolbibliotheek over de   

groepen verdeeld. Alle groepen    

hebben nu hun eigen    

bibliotheek. We zullen de    

collectie per groep regelmatig    

wisselen. Uiteraard is dit    

helemaal in overleg met de     

bibliotheek ouders gedaan. 
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De komende studiedag zal in de ochtend gaan over het werken in een             

professionele organisatie. We hebben hiervoor een deskundige uitgenodigd die         

ons in een aantal keren leert hoe we als school steeds verder kunnen             

professionaliseren. Dit gaat ons helpen om alle processen sneller, maar vooral           

op de inhoud te kunnen laten verlopen zodat onze aandacht vooral uit kan gaan              

naar de kinderen. Tijdens het middagprogramma zijn we aan het werk met een             

medewerker van Scholen in de Kunst. Zij gaat ons helpen om visie te             

ontwikkelen voor de komende jaren op het gebied van kunst en cultuur. 

 

Elke week zullen de leerkrachten u een parrobericht sturen waarin de doelen            

voor die week van de groep van uw zoon of dochter aangegeven worden. U              

kunt dan in gesprek met uw zoon of dochter over de doelen, maar u kunt ook                

monitoren, helpen en stimuleren. We willen u zo betrekken bij het           

onderwijsproces, we vragen u niet om thuis de school na te bootsen maar vanuit              

de inhoud betrokken te blijven. 
 

 

We hebben uw hulp nodig…… 
We zijn bezig om ons schoolplan, waarin de        

plannen voor de komende 4 jaar worden       

neergezet, verder te ontwikkelen. We zouden u in        

normale tijden een avond hebben uitgenodigd om       

hier samen naar te kijken en ons te laten         

inspireren vanuit het oogpunt van u als ouder. Dat         

gaat helaas niet. We hebben echter een creatieve        

oplossing bedacht. Per groep kan een aantal ouders zich aanmelden voor een            

interview. Het groepje ouders of de ouder wordt gekoppeld aan één of twee             

leerkrachten die u interviewen. Het thema zal zijn: “het kind zien”. 

We zullen u vragen stellen over hoe u ons als ouder kunt inspireren, zodat we de                

kinderen beter kunnen zien. Wat is daarvoor nodig, wat vindt u als ouder             

belangrijk, wanneer gaat het goed en waar moeten we op letten? Het gaat             

hierbij om de grote lijnen, om visie voor de toekomst. U hoort hier later meer               

over in een separaat bericht. 
 

 

Gezocht: nieuwe leden Sportcommissie 
De afgelopen jaren is er met veel inzet door ouders vormgegeven aan onze             

Sportcommissie. Omdat deze ouders kinderen in de bovenbouw hebben, zijn zij           

op zoek naar nieuwe ouders die dat op zich willen nemen. Dit jaar kan er dan                

nog samengewerkt worden, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. 
 

De sportcommissie maakt een keuze uit de schooltoernooien die georganiseerd          

worden door de Leusdense sportverenigingen en regelt de hele organisatie          

ervan. Denk hierbij aan het inschrijven en samenstellen van teams,          

communicatie met ouders, het regelen van coaches, contact met de          

sportverenigingen, etc.  

Daarnaast zorgt de commissie voor de indeling en het goede verloop van de             

Avondvierdaagse en regelen van de doorloop van de KLA4-sportshirts. 
 

Wie gaat de kinderen van KLA4 helpen om de komende jaren te kunnen blijven              

sporten in schoolverband? U kunt voor informatie mailen naar         

sportcommissie@kla4.school ter attentie van Simone Roest of Linda van Grol. 
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Diversen 
Privacy voorkeuren aangeven 

Zoals we al eerder in de Nieuwsbrief hebben aangegeven, willen we graag van u              

weten of wij foto’s van uw kind(eren) mogen plaatsen in de nieuwsbrief,            

schoolgids, website, etc. We merken dat een groot aantal ouders dit nog niet             

heeft gedaan, waardoor wij leuke foto’s niet met jullie kunnen delen in onder             

andere de Nieuwsbrief. Wilt u zo vriendelijk zijn dit alsnog via parro aan te              

geven? 
 

1. Open de Parro app 

2. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' 

3. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen' 

4. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek van 2020 was een succes! Het thema dit jaar was 'En             

toen?' Zo is er onder andere gewerkt rondom ridders & kastelen, de Grieken en              

de geschiedenis van Curaçao. 

Schoolbreed hebben we ook veel aandacht besteed aan lezen en voorlezen. Zo            

werd er in de bovenbouwgroepen een voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar          

van elke groep mocht voor de hele school voorlezen! 

 

De jury, bestaande uit IB’er Esther en 5 kinderen uit de groepen 5 t/m 8, letten                

erop of er op toon werd gelezen, of er vloeiend & vlot werd gelezen en of het                 

publiek werd meegenomen in het verhaal. De winnaar van de voorleeswedstrijd           

2020 van KLA4 is Fleur uit groep 8B! 

 

10-minutengesprekken 

De oudergesprekken staan weer gepland in de week van 23 tot 27 november.             

De planning wordt op 9 november opengezet. De gesprekken zijn ook dit keer             

digitaal. We vinden het fijn als uw zoon of dochter kan aansluiten, omdat het              

gaat om zijn of haar leerproces. Het is een vervolg op het startgesprek. We              

willen de kinderen leren om zich steeds meer bewust te worden van hun eigen              

leerproces. 
 

 

De volgende KLA4-nieuwsbrief 

verschijnt op dinsdag 1 december 2020. 

Met vriendelijke groeten, Team KLA4 

 

 


