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Inleiding
Op het moment dat ik dit schrijf is het weer nogal
wisselend, van lente naar sneeuw, hagel en wind.
De kinderen die op school zitten hebben daar geen last
van. Zij zijn druk aan het werk en genieten van het feit
dat ze weer lekker naar school mogen.
De cito toetsen voor groep 3 t/m 8 zijn afgenomen. De
gesprekken met de ouders zijn gestart. Hierin worden de
vorderingen van de kinderen besproken. We merken in de
analyse dat de school als geheel behoorlijke vorderingen
maakt in de opbrengsten. Ook merken we dat kinderen
individueel groeien. Lastig voor ons als volwassenen is dat we ervaren dat de
kinderen niet allemaal tegelijk groeien, of soms even een groei pauze inlassen.
Leren is een ingewikkeld proces maar we weten allemaal dat het gras niet
harder groeit door er aan te trekken. Goede voeding, regelmatig water, zon en
schaduw, alles heeft effect op de kwaliteit van het gras. Laten we ook kinderen
vooral laten opgroeien onder de meest optimale omstandigheden. Goed
onderwijs in een goed pedagogisch klimaat met een leerkracht die net op het
juiste tijdstip en op de juiste wijze de kinderen voeding geeft om te komen tot
het leren.

Onderwijs
Ondanks de invloed die Corona op ons dagelijkse leven heeft en op de school
zijn we op de achtergrond doorgegaan met de verdere ontwikkelingen. De
leerkrachten van groep 1 en 2 hebben samen met de directie en IB-er een
aantal kenniscolleges gevolgd over het kleuteronderwijs. Ook hebben zij
persoonlijk allemaal coaching en werken ze aan opdrachten die ons onderwijs
aan de jonge kinderen versterkt. Het overkoepelende thema was de
taal-leesontwikkeling maar het heeft impact op alle onderdelen van het
onderwijs. Ook hebben ze gewerkt om binnen het volgsysteem “mijn
kleutergroep” de doelen helder te krijgen voor elk kind en van daaruit het
aanbod te versterken.
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Aanmelden jongere zusjes/broertjes
Heeft uw kind nog jongere zusjes/broertjes, die nog niet zijn aangemeld bij ons
op school? Wij verzoeken u hen dan zo snel mogelijk aan te melden, ongeacht
de leeftijd van uw kind(eren). We leiden regelmatig nieuwe ouders rond op
school die hun kind graag bij ons op school willen plaatsen. Deze kinderen zijn
natuurlijk welkom, maar broertjes/zusjes van onze leerlingen willen we uiteraard
graag voorrang geven. Om te voorkomen dat we vanwege de maximale
groepsgrootte te veel nieuwe kinderen aannemen, willen we graag weten
hoeveel zusjes/broertjes er bij ons op school komen. Het zou ons helpen als u
op korte termijn voor het jongere zusje/broertje het aanmeldformulier wilt
invullen. Een aanmeldformulier kunt u aanvragen bij de administratie
(evvliet@kla4.school).

Nieuwbouw
De nieuwbouw vordert in snel tempo. Inmiddels staan alle binnenwanden en kan
de afwerking beginnen. De komende drie weken wordt onder andere de vloer
gelegd en het sanitair geplaatst. Ook zal het straatwerk opnieuw worden
aangelegd zodat we weer gebruik kunnen maken van de fietsenstalling en de
diverse aanlooproutes.

Het plein van de kleutergroepen van de Bongerd zal de periode tot de
zomervakantie verder worden opgeknapt. Zo komt er een nieuw speelhuis en
willen we graag het groen op dit plein uitbreiden.

De Bongerd zal de vier nieuwe lokalen in gebruik gaan nemen. Dit betekent dat
na de meivakantie er enkele groepen zullen gaan verhuizen (hierover t.z.t. meer
informatie). De kantoorruimte in het nieuwe gebouw zal Esther Dubbeld in
gebruik gaan nemen.

Naar de nieuwbouwlocatie zullen verhuizen: groep 1-2A, groep 1-2C, groep 3 en
groep 4. Groep 1-2B blijft in het huidige lokaal.
Groep 1-2C van KLA4 zal naar het lokaal van groep 1-2A van de Bongerd
verhuizen. Het leerplein zal dan ingericht worden als een ontdek- en leerplein
voor de jongste kinderen van KLA4.
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Gebruik Google op de Voilascholen
Afgelopen maand was er veel nieuws over het gebruik van Google G Suite
(Google for Education) in het onderwijs. De Voilascholen maken allemaal
gebruik van dit systeem. Er is uit een onderzoek (DPIA) naar voren gekomen dat
er bepaalde privacy risico's kleven aan het gebruik van dit systeem. De
onderzoekers zijn samen met Google en de Autoriteit Persoonsgegevens in
gesprek over de noodzakelijke oplossingen. De uitkomsten van dit onderzoek
geeft voor ons geen aanleiding om op stel en sprong te gaan stoppen met het
gebruik van Google G-Suite. De verwachting is dat Google aanpassingen gaat
doorvoeren waardoor de de geconstateerde risico's worden weggenomen. Dit is
ook het advies van Cloudwise (onze netwerkbeheerder) en van Sivon de
landelijke belangenbehartiger van onderwijsbesturen op het gebied van ICT. Zie
hiervoor de blog van Cloudwise en de veelgestelde vragen DPIA Google van
Sivon. Als Taskforce AVG van de stichting Voila zullen we deze ontwikkelingen
op het gebied van privacy en informatiebescherming nauwlettend blijven volgen
en daar adequaat op inspelen.

Met vriendelijke groet,
namens de Taskforce AVG stichting Voila
Wilbert Koelewijn

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Dierenvallei-filmpje op YouTube
Hoe leuk is het om samen met je kinderen in het weekeinde de dieren in de
Dierenvallei te verzorgen? Dat is te zien in de film ‘Een dag dieren verzorgen in
de Kinderboerderij Dierenvallei’. Een jaar geleden opgenomen al, met juf Wendy
en haar man en kinderen. Maar door alle perikelen rond corona nu pas
gepubliceerd. Te zien op You Tube. Klik hier of zoek op YouTube op
“Dierenvallei’. Het filmpje duurt 8 minuten.
We kunnen altijd nieuwe verzorgouders gebruiken. Dus als het filmpje je
enthousiast heeft gemaakt, ben je welkom!

Harrie en Vlokje
Konijn Vlokje (wit) en konijn Harrie hebben de Dierenvallei verlaten. Zij wonen
nu bij stagiaire Tina in Amersfoort.

https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/
https://youtu.be/6mAaccBTHI8
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Babynieuws
Op 4 maart is Vorkie bevallen, moeder en de 5 biggetjes maken het goed. Eind
maart gingen de kleintjes voor het eerst naar buiten.

Diversen
Nieuwe juf in groep 1-2C
Jitte Vogel is met ingang van 1 april bij ons op school begonnen. Ze staat met
veel enthousiasme voor groep 1-2C. Jitte werkt bij ons van dinsdag tot vrijdag.
De kinderen hebben al eerder kennis met haar gemaakt. We wensen haar en de
kinderen veel plezier.

Bruna spaaractie
Door Corona vertraagd maar zeer welkom: de nieuwe bibliotheekboeken die
aangeschaft konden worden door de Bruna bonnenspaaractie. Iedereen die
hieraan meegeholpen heeft: heel erg bedankt!

Voorzichtig
Wij willen u en uw kind verzoeken om niet met de fiets over de parkeerplaats te
fietsen. Kinderen op de fiets zijn niet goed zichtbaar voor (in- en uitparkerende)
automobilisten en zij verplaatsen zich zo snel waardoor een ongeluk(je) op de
loer ligt.
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Koningsspelen groepen 5 t/m 8
De Koningsspelen zijn aangepast in verband met corona maatregelen. De
groepen 5, 6, 7 en 8 hebben op dinsdag 20 april vanaf 11.30 tot 13.30 uur een

aangepast programma.
Er zijn op een aantal momenten meerdere scholen
aanwezig, er wordt voor gezorgd dat er geen 'kruising' is
tussen scholen. De sportlessen worden verzorgd door de
studenten van de Sport Academie Amersfoort onder
supervisie van de Buurtsportcoaches van SNO/Leusdenfit
en de Sportxperience. De Koningsspelen vinden plaats op
het sportveld van Roda'46. Het veld zal in 6 vakken
verdeeld worden en per klas zal er een eigen begeleider
krijgen die de sportlessen verzorgd per klas. Fantastisch
dat dit voor de kinderen ondanks alles door kan gaan. De

ouders van kinderen in de andere groepen worden apart geïnformeerd.


