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Bijdrage van Chris
Beste ouders en kinderen,
Langs deze weg wil ik mij even voorstellen; mijn naam is
Chris Heersink en sinds vrijdag 28 mei jl. als
interim-directeur werkzaam op KLA4. Tot aan de
zomervakantie zal ik de werkzaamheden van Roelie
overnemen. Zelf ben ik woonachtig in Soest. Samen met
mijn vrouw hebben we 4 volwassen kinderen, drie
dochters en een zoon. Naast mijn werkzaamheden als
directeur vind ik het fijn om in mijn vrije tijd te fietsen,
vooral te mountainbiken, te schilderen en te lezen.

Ik ben al sinds 1990 werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht en daarna
in op diverse scholen als directeur. In 2018 ben ik voor mijzelf als
interim-directeur gestart en heb in die hoedanigheid al een aantal scholen
begeleid.

Afgelopen dagen heb ik al met een groot aantal leerkrachten even kennis mogen
maken. De periode tot aan de zomer is natuurlijk een korte periode, maar er is
genoeg te doen om het schooljaar op een mooie manier, samen met het team
en de leerlingen tot een goed einde te brengen.

Het is jammer dat ik in deze korte periode u als ouder minder zal ontmoeten.
Gelukkig is er enige versoepeling van de corona regels op komst waardoor er
mondjesmaat weer wat meer kan en mag. Dat maakt de afsluiting van een
schooljaar wel wat aangenamer.

U zult mij op maandag, dinsdag en vrijdag op school aantreffen. Mochten er
dringende zaken zijn dan kunt u mij natuurlijk ook altijd even mailen
(info@kla4.school) of de school bellen.

Met vriendelijke groet,

Chris Heersink
Directeur a.i. KLA4
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Opening nieuwbouw
Op woensdag 26 mei werd de nieuwbouw Atria geopend. Met de komst van de
nieuwbouw is er weer voldoende leer- en ontwikkelruimte. Daar zijn we heel blij
mee.

In verband met de COVID-19 maatregelen konden niet alle
groepen live aanwezig zijn bij de opening van het gebouw.
Door middel van een livestream was geheel Atria getuige
van het doorknippen van het lint. Na een groot applaus en
heel veel serpentines mochten alle groepen van beide
scholen een stoeptegel leggen bij de nieuwbouw en een
bodembedekker planten. De groepen 1-2a, 1-2c, 3 en 4 van
de Bongerd hebben inmiddels hun intrek genomen in de
nieuwbouw. De Ouderraad heeft gezorgd voor een lekkere
versnapering.

Pauze activiteiten
Vanaf april verzorgen medewerkers van de SNO pauze activiteiten voor alle
leerlingen van groep 3 t/m 8. Omdat elke groep apart pauze dient te houden
(corona maatregel) hebben wij SNO gevraagd om ons te ondersteunen. De
leerkrachten kunnen dan even een kwartiertje pauze houden en een kop koffie
of thee drinken, terwijl de kinderen actief bewegen. Na de pauze zijn zowel de
kinderen als de leerkrachten weer gefocust om aan de slag te gaan.

De komende weken staan de volgende activiteiten centraal:
Week 22 Tjoekbal
Week 23 Tikspelen
Week 24 Kickball (slagbal maar dan in een voetbalvariant)
Week 25 Levend kwartet
Week 26 Voetbal
Week 27 Bounce hockey
Week 28 Stoepranden en knikkeren.

De activiteiten zullen tot aan de zomervakantie doorgang blijven vinden. We
hopen dat na de zomervakantie de groepen 3 t/m 8 weer gezamenlijk pauze
kunnen houden en we de pleinwacht weer met het team kunnen verdelen.

Eindtoets groep 8
Afgelopen woensdag hebben wij de uitslag van Route 8, de eindtoets die groep 8
heeft gemaakt, ontvangen. Wij waren al heel trots op wat de kinderen ondanks
alle veranderingen en corona-perikelen hebben laten zien en zijn hierin
bevestigd.
Bij de meeste kinderen zien we dat de kansrijke adviezen passen bij de score die
er nu behaald is.
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Nationaal Programma Onderwijs
Afgelopen februari maakte demissionair onderwijsminister Arie Slob bekend dat
er voor het hele onderwijs eenmalig 8,5 miljard euro beschikbaar komt om
achterstanden weg te werken. Voor het funderend onderwijs is 5,8 miljard euro
gereserveerd. Dat betekent dat basisscholen, middelbare scholen en scholen
voor speciaal onderwijs de komende 2,5 jaar extra geld ontvangen. Zodra wij
meer weten over de inrichting hiervan komen wij er bij u op terug.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Gisteren is de schapenscheerder weer langs geweest om de schapen te ontdoen
van hun winterjasje. Helaas konden we hier niet live naar kijken, er is echter
een filmpje gemaakt dat gedeeld zal worden met de groepen. Net als de
schapen genieten de biggetjes heerlijk in de wei.

Diversen
ANWB Streetwise
Kinderen nemen vanaf ongeveer
vier jaar bewust deel aan het
verkeer. De ANWB heeft daarom
verschillende modules ontwikkeld
die helpen bij het verkeersvaardig
maken van leerlingen vanaf groep
1.
Streetwise voor basisscholen is
opgebouwd uit vier modules
passend bij de leeftijd en
ontwikkelfase van leerlingen. Het
verkeersprogramma is praktisch,
leuk én leerzaam. Kortom: het helpt leerlingen goed voorbereid en veilig op
weg. Op dinsdag 29 juni vindt Streetwise op KLA4 plaats.

Zonnebrandcrème
Wilt u er op zonnige dagen aan denken om uw kind, indien nodig, voor het naar
school gaat in te smeren met zonnebrandcrème!
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Typecursus Typeapp


