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Bijdrage van Chris
Beste ouders en kinderen,
Het is fijn om te merken dat het normale schoolritme weer doorgang vindt. Rond
om ons heen horen we met regelmaat van andere scholen, dat er groepen naar
huis gestuurd moeten worden in verband met corona.
Daar hebben we op KLA4 “nog” geen last van. We merken dat iedereen zich
goed aan de gemaakte afspraken houdt. Wel zien we dat de griep zijn intrede
doet. De verschijnselen van griep lijken erg op die van corona. Dus aan u toch
de vraag om alert te blijven.
Mocht een leerkracht ziek worden dan doen we er alles aan om voor vervanging
te zorgen. Echter we merken dat dit niet altijd even makkelijk gaat. Invallers
voor het onderwijs zijn en blijven schaars. Mocht er dus niemand te vinden zijn
en we kunnen het intern niet oplossen dan zullen we in het uiterste geval een
groep naar huis toe sturen. We hopen natuurlijk dat dit niet hoeft te gebeuren.

Deze week is de kinderboekenweek gestart. Met het
thema; “Je kunt alles worden”. Maandag jl. mochten de
kinderen verkleed naar school komen waar ze bij de
ingangen werden opgewacht met muziek en de
leerkracht die ook verkleed was. In de komende twee
weken wordt er in de groep de nodige aandacht besteed
aan dit kinderboekenweek thema. Vrijdag 15 oktober is
er op school een mooie afsluiting gepland van de
kinderboekenweek.

Chris Heersink,
interim-directeur KLA4

Vanuit de ziekenboeg
Onlangs hebben we nog even contact gehad met juf Roelie. Haar herstel vordert
gestaag maar langzaam. Het is erg moeilijk om hier een hersteltermijn aan te
koppelen. Maar we houden u op de hoogte over haar herstel.
Benjamin onze concierge is ook nog ziek. We wensen hem veel beterschap.
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Reminder: aanmelden jongere broertjes/zusjes
Er worden momenteel veel kinderen aangemeld bij onze school. Heel fijn dat
ouders zo enthousiast zijn over KLA4. Dit heeft wel tot gevolg dat wij voor
kinderen in geboortejaar 2018 geen plek meer beschikbaar hebben.
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes die nog niet zijn aangemeld bij
KLA4? Wij raden u aan hen zo snel mogelijk aan te melden. Een
aanmeldformulier kunt u per mail (evvliet@kla4.school) aanvragen bij de
administratie.

Dag van de leraar (5 oktober)
Vanochtend werd het lerarenteam verrast door
oudercommissie. Namens alle ouders van KLA4 ontvingen de
leerkrachten een mooie plant voor de dag van de leraar.
Hieruit spreekt grote waardering voor de werkzaamheden van
de leerkrachten. Namens alle teamleden wil ik iedereen
bedanken voor deze mooie geste.

NPO (het Nationaal Programma Onderwijs)
U zult er vast al wel iets over gehoord hebben. Het NPO. Maar wat betekent dit
nu. Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei
brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Corona crisis en de gevolgen
daarvan voor het onderwijs. De gevolgen van de Corona crisis en de genomen
maatregelen trekken een zware wissel op de leerlingen in de jaren 2019-2020
en 2020-2021 (lockdowns), en vanzelfsprekend ook op de leraren en de ouders.
Een aantal leerlingen hebben een leervertraging of leerachterstanden opgelopen.
Leerachterstanden in die zin, dat de leerlingen zonder de lockdowns in veel
gevallen verder waren geweest in hun cognitieve ontwikkeling. Ook de sociale
ontwikkeling en het mentaal welbevinden heeft bij veel leerlingen te lijden
(gehad) onder de situatie.

Het Nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere
vertraging en grotere achterstanden te voorkomen, en om deze waar mogelijk
zo snel mogelijk in te halen. De maatregelen starten per direct en kennen een
looptijd van twee-en-een-half jaar, tot en met het cursusjaar 2022-2023. De
overheid wil het primair onderwijs (Basisscholen en SBO scholen)
ondersteunen (budget 5,8 miljard) en de ontwikkelingen op de scholen
monitoren om bij te stellen als dat nodig is. Het Nationaal Programma
Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen: op de cognitieve
ontwikkeling, op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale
welbevinden. De overheid wijst erop, dat de scholen met name aandacht zullen
moeten besteden aan de meest kwetsbare leerlingen, aan de leerlingen met de
grootste achterstanden. Scholen die veel leerlingen hebben met een hoog
risico op achterstanden krijgen extra middelen en extra ondersteuning. De
scholen dienen in kaart te brengen hoe ze die middelen in gaan zetten in
overleg met het bestuur en de MR. KLA4 heeft dit in kaart gebracht en de
gelden op de volgende manieren ingezet:
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Elke school van Voila is voor de zomervakantie druk geweest met het invullen
van de regeling NPO. Een grote zorg die daarbij komt is om elk jaar weer de
formatie op tijd op orde te krijgen. Gelukkig zijn we met inzet van allen die
werkzaam zijn op school en bovenschools er in geslaagd om dat voor elkaar te
boksen. Het vinden van goed personeel is dus normaal gesproken al een
moeilijke opdracht en zeker als in heel Nederland er ineens gezocht moet
worden naar extra personeel voor extra ondersteuning. Gelukkig is dat voor en
tijdens de zomervakantie gelukt.

Het beschikbare budget van de NPO dat naar de stichting komt wordt voor een
deel bovenschools ingezet, in samenwerking met diverse lokale en
gemeentelijke partners en wordt gebruikt om sociale en emotionele
ontwikkelingen in gang te zetten voor groepen en kinderen die dit extra nodig
hebben. Ook wij maken hier gebruik van.

Daarnaast hebben we een klassenverkleining doorgevoerd omdat we vanuit de
NPO middelen extra personeel hebben kunnen aantrekken. Dat geldt ook voor
extra ondersteuners bij ons op school. Elke groep heeft extra ondersteuning.

Om kinderen op eigen niveau extra te kunnen ondersteunen zijn ook vanuit de
NPO middelen extra devices aangeschaft waardoor nu bijna elke leerling op
een eigen chromebook kan werken met ondersteunende programma's op eigen
niveau.

De NPO gelden wordt in twee stukken verdeeld. Namelijk voor het schooljaar
2021-2022 en voor het schooljaar 2022- 2023. Al het geld moet ook gebruikt
worden in deze twee jaar (per jaar) en mag dus niet uitgespreid worden over
meerdere jaren. Hoe het ministerie omgaat met de jaren erna is nog niet
duidelijk. Dat levert voor de besturen en de scholen wel een groot probleem
op. Het is wel fijn dat de politieke partijen eindelijk inzien dat het onderwijs
serieus genomen moet worden.

Inloopspreekuur Lariks

Vanaf heden is er weer inloop op school vanuit Lariks. Dit zijn
spreekuurmomenten voor ouders en leerkrachten van de basisschool. Ik, als
consulent van Lariks, ben dan beschikbaar voor allerlei vragen
Er mag vooraf aangemeld worden, u mag ook op het moment zelf de school in
lopen voor een gesprek. Een gesprek kan gaan over pesten of gepest worden,
onvoldoende sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school,
gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw),
gedragsproblemen, financiële problematiek of iets anders wat er bij u, uw kind
of in uw gezin speelt.
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Ik, Mery van de Biezen, zal op school aanwezig zijn. Gedurende mijn loopbaan
als maatschappelijk werkster heb ik sinds mijn afstuderen in 1992, vooral
binnen de jeugdzorg gewerkt. Waarbij ik ook met ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd ervaring heb opgedaan. Op dit moment werk ik sinds een jaar
als consulent bij Lariks.

Op de volgende momenten ben ik aanwezig op school:
Dinsdag 21 september 13:00 uur-15:00 uur 
Dinsdag 5 oktober 13:30 uur-15:00 uur
Dinsdag 26 oktober 13:00 uur-15:00 uur
Maandag 8 november 13:30 uur-15:00  uur
Dinsdag 23 november 13:00 uur-15:00 uur
Dinsdag 7 december 13:30 uur-15:00 uur
Dinsdag 21 december 13:00 uur-15:00 uur

Wilt u buiten deze momenten contact, dan kunt u een email sturen naar
m.vandebiezen@lariks-leusden.nl. Graag even vermelden naar welke school uw
kind gaat. Wie weet tot ziens.

Gezocht
De week na de herfstvakantie gaat de luizenpluiscommissie weer luizenpluizen.
Voor de groepen 1-2A, 3A, 4-5B en 6-7A zijn wij dringend op zoek naar
pluisouders. Het gaat om hooguit drie kwartier (bij genoeg ouders), er wordt
geplozen in de eerste week na een vakantie. Wie helpt ons uit de jeuk? U kunt
zich opgeven bij de klassenouder van de groep van uw kind.
Voor de hierboven niet genoemde groepen kunnen wij ook altijd hulp gebruiken.
Alvast bedankt!
De Luizenpluiscommissie

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Links: De kalfjes Paulina en Kokkie
gaan weer terug naar de
Zorgboerderij. Ze zijn bij ons flink
gegroeid en de Boer was zeer
tevreden.

Rechts: De konijnen hebben een
onderonsje op de konijnenheuvel

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

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

mailto:m.vandebiezen@lariks-leusden.nl
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