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Einde schooljaar
Beste ouders en kinderen,
Het schooljaar zit er weer bijna op. Vrijdag a.s. breekt de zomervakantie aan. Al
met al is het een vreemd jaar geweest met al die corona perikelen. Wel naar
school, niet naar school, gedeeltelijk naar school, zelf in quarantaine,
thuisonderwijs, enz. Veel activiteiten waren niet meer mogelijk door de corona
maatregelen. Toch wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de flexibiliteit
die er afgelopen jaar getoond is om de leerlingen van onze school te voorzien
van goed onderwijs. Gezien de resultaten die zijn behaald, mogen we trots zijn,
dat dit goed gelukt is. Het is ook fijn om te zien dat de formatie (verdeling van
de leerkrachten) ook sluitend is voor het komende jaar. We heten dan ook juf
Annette (groep 1/2B) en meester Jos (groepen 6/7A en B ) van harte welkom op
KLA4. We wensen hen een mooie tijd toe.

Zelf zal ik na de zomervakantie nog even op KLA4 aanwezig zijn (maan-, dins-
en vrijdag). Juf Roelie is nog niet hersteld en de verwachting is dat zij na de
zomervakantie gaat re-integreren. We houden u daarvan natuurlijk op de
hoogte.

Zoals u weet is juf Annemieke al een geruime tijd ziek. Naar verwachting zal zij
na de zomervakantie gaan re-integreren. In overleg met de bedrijfsarts zal er
gekeken worden naar de mogelijkheden. Tot de tijd dat juf Annemieke weer
volledig hersteld is zal juf Mirjam Verkamman invallen in groep 3 naast juf Else.

Waarschijnlijk wist u dit al maar er vertrekt ook een aantal
leerkrachten van KLA4. Zo gaat juf Jolien andere
werkzaamheden uitvoeren voor onze stichting Voila, wordt
juf Janneke Intern begeleidster op ‘t Palet en heeft juf
Manja een andere baan gevonden in het speciaal onderwijs.
We wensen hen allemaal veel plezier met hun nieuwe baan
en bedanken hen voor hun grote inzet op KLA4.
Namens het hele team van KLA4 wil ik langs deze weg
iedereen een fijne, mooie en zorgeloze vakantie wensen en
dat iedereen maar weer gezond terug mag keren.

Namens het team,
Chris Heersink,
interim-directeur KLA4
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Groep 8
Morgenochtend zullen de achtste groepers uitgezwaaid worden na een roerig
jaar. Gelukkig konden zij dit jaar nog op kamp en hebben wij vorige week
kunnen genieten van weer een geweldige musical. Wat hebben wij genoten van
jullie. Heel veel succes op het voortgezet onderwijs en laat nog eens wat van je
horen!!!

Nationaal Programma Onderwijs
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd heeft de school een NPO plan
opgesteld om te komen tot een goede inzet van de extra middelen die voor de
scholen ter beschikking komen. Ons Schoolprogramma is een meerjarenplan,
passend bij onze leerlingen en de lokale situatie. Het doel is om met behulp van
effectieve interventies vanuit de opgestelde menukaart verdere groei te
stimuleren en belemmerende hiaten in de cognitieve en sociale en emotionele
ontwikkeling weg te nemen.

Bij de vaststelling van onze actiepunten voor de komende jaren hebben de
leraren een belangrijke stem gehad. Zij kennen immers hun leerlingen, weten of
en waar precies de groei stagneerde, en zij moeten de maatregelen (deels)
uitvoeren. Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven aan ons
Schoolprogramma hebben we ook de oudergeleding van de MR betrokken. Pro
actief heeft de stichting waaronder KLA4 valt overleg met de gemeente gepleegd
om duidelijk te krijgen wat hun rol en bijdrage is in relatie tot de stichting en het
Schoolprogramma. De MR heeft ingestemd met het opgestelde plan.

De voorgestelde interventie op schoolniveau voor het schooljaar 2021-2022 kunt
u hieronder lezen:

1. Vergroten van de didactische vaardigheden door middel van het inzetten
van het EDI model.

2. Het scholen van de groepen 1 t/m 3 in het leerling volgsysteem voor de
onderbouw: Mijn kleutergroep” voor het versterken van het werken
a.d.h.v. de leerlijnen vanuit het SLO.

3. Opleiden en inzet van leesspecialist voor Kla4 en de Bongerd schoolbreed.
4. Het vergroten en borgen van de sociale en professionele structuren op

schoolniveau.
5. Het versterken van verlengde instructie en extra verwerking d.m.v. digitaal

onderwijs en inzet van extra chromebooks.
6. Extra inzet op sociale vaardigheden en emotionele ontwikkelingen van de

leerlingen.
7. Extra inzet leerkracht- en onderwijsondersteuning i.v.m het verkleinen van

grote groepen en voor extra inzet voor de leerlingen in alle groepen.

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen
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Nieuws vanuit de MR
Goed nieuws: De MR gaat volgend schooljaar vernieuwen!
Begin volgend jaar komt er een plek vrij in de oudergeleding van de MR. Dit
biedt u dé kans om mee te denken over allerlei onderwerpen die met onze
school en het onderwijs te maken hebben.
Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het
gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u nu al met iemand van de MR praten, voordat u besluit zich straks
kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Amber Eijnthoven of Paulien
Hoftijzer uit de oudergeleding van de MR.
Amber Eijnthoven - amber.eijnthoven@hotmail.com
Paulien Hoftijzer - paulien.hoftijzer@gmail.com

Nieuws vanuit de Ouderraad
De Ouderraad wil graag weten wie er komend
schooljaar interesse heeft om klassenouder te worden.
Wilt u dit formulier vóór vrijdag 27 augustus invullen?
Bij voorbaat dank!
De Ouderraad - or@KLA4.school

Nieuws vanuit de Sportcommissie
Word jij onze nieuwe collega?
De Sportcommissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Aankomend schooljaar
stopt een aantal ouders en wij willen via deze weg vragen of ú die ouder bent
die deel wil uitmaken van onze commissie.

Bijna elke sportvereniging in Leusden organiseert jaarlijks een schooltoernooi.
Ook KLA4 wordt uitgenodigd om daaraan mee te doen. De Sportcommissie
regelt alles rondom de organisatie van de toernooien waarvoor zij KLA4
inschrijft. Denk hierbij naast het inschrijven en samenstellen van teams aan de
communicatie met ouders, het regelen van coaches, contact met de
sportverenigingen, etc. Daarnaast verdeelt de Sportcommissie ook de
schoolshirts en regelt de borg daarvoor.

Denk jij dat jij je als een vis in het water voelt in onze commissie, neem dan via
sportcommissie@kla4.school contact met ons op.

mailto:paulien.hoftijzer@gmail.com
https://forms.gle/ojR9KoxgPuagHLZS7
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Nieuws vanuit de Dierenvallei
De kalfjes Paulina 136 en Kokkie 65, die tijdelijk bij ons logeren, krijgen nog
melk en drinken uit de emmer die aan het hek hangt. Ze vinden het erg lekker.

Diversen
GGD flyer
Klik HIER voor de flyer ‘zomervakantie - tijdens - corona’ van de GGD.

TEAM KLA4 WENST U EEN FIJNE
ZOMERVAKANTIE! GRAAG TOT ZIENS IN HET

NIEUWE SCHOOLJAAR!!

https://drive.google.com/file/d/1sddeJ04KixrBhtKgbPRAD5UmuPqCtJIE/view?usp=sharing

