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Bijdrage van Chris
Beste ouders en kinderen,
Afgelopen week is het nieuwe schooljaar weer gestart. Gelukkig zagen we alle
kinderen en ouders weer met een grote glimlach naar school komen. Ik hoop dat
iedereen een mooie en fijne vakantie achter de rug heeft en dat de batterij weer
opgeladen is voor een nieuw schooljaar. Zelf was ik nog een beetje huiverig of
we corona vrij konden gaan starten. We hebben tot op heden nog geen
meldingen ontvangen. Dat willen we ook zo houden.
Er zijn dit jaar weer enkele nieuwe leerkrachten op school begonnen. In groep
1-2B juf Annette Bakker, in groep 6-7A en B Meester Jos Walter, als ib-er
Marleen Laan. Daarnaast is juf Mirjam in groep 3A begonnen als invalster voor
juf Annemieke. Helaas is zij nog steeds niet hersteld maar gelukkig al wel weer
aan het re-integreren. We hopen dat zij snel weer de oude is en volledig voor de
groep kan. Het herstel van juf Roelie gaat nog wat langer duren. Er is wel
vooruitgang, maar nog niet voldoende om aan re-integratie te denken. Het
bestuur van Voila heeft daarom gevraagd of ik nog langer de honneurs wil
waarnemen totdat Roelie weer terug is. Namens het team wens ik iedereen een
mooi en fijn schooljaar toe.
Chris Heersink,
interim-directeur KLA4

Even voorstellen
Sinds dit schooljaar mag ik op KLA4 komen werken als Intern
Begeleider en leerkracht van het Denklab. Mijn naam is
Marleen Laan en ik woon samen met mijn vriend in Leusden. In
mijn vrije tijd lees ik graag, ben ik creatief bezig en stap ik af
en toe op de spinfiets. Ik mag zowel op de Bongerd als op
KLA4 de taak van Intern Begeleider van de groepen 4 t/m 8 op
mij nemen. Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag. Ik kijk
er naar uit om u en uw kind(eren) te leren kennen. Tot snel!
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Informatie Interne Begeleiding
De intern begeleiders dit schooljaar zijn Esther Brinkhuis (groep 1 t/m 3) en
Marleen Laan (groep 4 t/m 8).

Samen met de leerkrachten en u als ouders proberen wij op school alle kinderen
passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs
bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra
ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren
moeilijker gaat, omdat een kind begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht die extra ondersteuning prima zelf bieden, met zo nodig
advies van de IB-er.

We onderscheiden de volgende niveaus van ondersteuning:

Niveau 5 Externe ondersteuning of verwijzing
Niveau 4 Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en

gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de
vorm van een begeleidingstraject

Niveau 3 Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en/ of
eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen

Niveau 2 Extra ondersteuning in de groep
Niveau 1 Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen

De IB-ers lopen regelmatig rond in de school en spreken met alle leerkrachten
over de groepen en de individuele leerlingen (niveau 1 en 2). Is er meer nodig
(niveau 3), dan kan onze school een beroep doen op de schoolondersteuner van
het samenwerkingsverband de Eem, dit is Mireille van Iperen. Mocht uw kind
besproken worden met het SWV, dan zijn er al gesprekken met u als ouder
geweest en bent u steeds op de hoogte van de inhoud van gesprekken en sluit u
waar mogelijk ook aan bij deze gesprekken.
De intern begeleiders zijn via de mail en telefonisch te bereiken op hun
werkdagen:
Esther Brinkhuis: ebrinkhuis@kla4.school - werkdagen: dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Marleen Laan: mlaan@kla4.school - werkdagen: maandag t/m vrijdag

Schooltijden
Aan het begin van het schooljaar hebben we aangegeven dat
de schooltijden voor dit schooljaar ongewijzigd blijven.
Echter, we laten vanaf deze week een kleine verschuiving
plaatsvinden in de schooltijden. (Een en ander heeft nog te
maken met de schooltijden vanuit het verleden m.b.t. tot de
fusie waardoor er nog voor een paar jaar extra lestijd
gevonden moest worden.)
De aanvangstijd van de lessen is om 8.30 uur. Dat betekent
dat de kinderen op school moeten zijn en in de groep moeten zitten, zodat de
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leerkracht met zijn/haar les kan beginnen. De schooldeuren blijven opengaan
vanaf 8.15 uur. Er is dus genoeg inlooptijd om op tijd op school te zijn. Is uw
kind later dan 8.30 uur zonder geldige reden in de groep dan moeten we dit
aanmerken als te laat en registreren als schoolverzuim.

Aanmelden jongere broertjes/zusjes
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes, 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 broertjes/zusjes 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 per mail (evvliet@kla4.school) aanvragen
bij de administratie.

Stagiaires
Omdat we een opleidingsschool zijn begeleiden onze leerkrachten ook stagiaires
van de PABO uit Utrecht. Bijna in elke groep zal de leerkracht een student in het
komende schooljaar begeleiden. Dat kan een beginnende student zijn, maar ook
een derdejaars of een lio-student. We wensen hen allemaal een goed studiejaar
toe.

AVG
In verband met de privacywetgeving heeft de school de
plicht aan het begin van het schooljaar een inventarisatie
van de privacy voorkeuren te maken. Het gaat dan om
voorkeuren m.b.t. het wel of niet plaatsen van foto’s op de
website, op social media en via andere kanalen. Om deze
inventarisatie efficiënt te laten verlopen en de informatie
aan ons administratiesysteem te koppelen, gebruiken wij
hiervoor de Parro-app.

Ik wil u vragen onderstaand stappenplan te volgen en de
privacy-voorkeuren in te vullen.

Stappenplan privacy Parro:

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
5. Volg deze stappen voor al uw kinderen.
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Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022 kunt u
terugvinden op onze site www.kla4.school of via de link:
(http://kla4.school/nieuws/schoolkalender/).

Nieuws vanuit de Dierenvallei
De Dierenvallei is helemaal klaar voor het nieuwe
schooljaar. Ram Appie is er onlangs komen wonen en we
hopen volgend voorjaar weer op lammetjes bij de
schapen. Appie moet nog wel even wennen aan de
omgeving. Hij loopt nog even apart van de andere
dieren.
De kalfjes Paulina en Kokkie zijn goed gegroeid en zijn
helemaal aan menselijke belangstelling gewend. Ze
blijven nog tot eind september.
De verzorgkinderen uit groep 8 zijn stoer bezig geweest
met het verplaatsen van hooibalen voor de dieren in de
Dierenvallei (zie foto).

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 5 oktober 2021.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

http://www.kla4.school

