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Bijdrage van Chris
Beste ouders,
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we alweer een weekje op school aan de slag.
Wat ons opviel was dat de kinderen op het schoolplein lekker aan het spelen

waren. De leerkrachten dachten in eerste instantie dat het
kinderspelletjes waren. Echter later in het spel werd
duidelijk dat het niet geheel een onschuldig kinderspelletje
was, maar het naspelen van een hitserie op Netflix.
Genaamd Squid Game. Het blijkt dat veel kinderen deze
serie kennen en gezien hebben (vooral de oudste groepen).
Mocht u de serie niet kennen; hieronder staat een artikel
vanuit de Volkskrant.
Als school vinden we het niet gepast dat kinderen deze
serie op het plein gaan naspelen en de leerkrachten zullen

hier de kinderen dan ook op aanspreken. Misschien vindt u thuis ook de tijd om
het hier met uw kind(eren) eens over te hebben.

‘Ware gevaar komt niet van series als Squid Game, maar van chat- en
appgroepen’

Redactie 20 oktober 2021, 16:31
Zoals wel meer dingen waar jongeren zich graag mee vermaken, zoals
sociale media en first-person shooter games, is ook de Netflix-hype Squid
Game onderhevig aan kritiek van volwassenen. Niet geheel onverwachts:
in de Zuid-Koreaanse serie, die wereldwijd door meer dan 130 miljoen
mensen is bekeken, is te zien hoe de deelnemers (schuldenaars die een
prijzenpot kunnen winnen door mee te doen aan kinderspelletjes)
neergeschoten worden, te pletter vallen, of anderszins de dood vinden
wanneer zij een spel verliezen.
Volgens Netflix is de serie geschikt voor 16 jaar en ouder. Geen onredelijke
classificatie voor een serie waarin veel geweld voorkomt.
Jonge hersenen laten zich immers makkelijk beïnvloeden en kinderen
kopiëren gedrag dat ze om zich heen zien.Ondanks het kijkwijzeradvies zijn
er al meerdere geluiden van docenten die zien dat basisschoolleerlingen de
spelletjes naspelen op het schoolplein, waarbij de verliezers een klap
krijgen. Morele paniek alom, want ‘waar gaat het heen met de
maatschappij’ en waar eindigt deze hype?

https://www.volkskrant.nl/auteur/Redactie
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Mooie afsluiting van de kinderboekenweek
Op vrijdag 15 oktober was de afsluiting van de kinderboekenweek. Twee weken
lang die in het teken stonden van kinderboeken met een thema; Je kunt worden
wat je wil. Elke ochtend werd begonnen met de mystery voorlezer. De kinderen
moesten raden wie werd geïnterviewd en voorlas. Op vrijdag 15 oktober waren
er in het schoolgebouw allerlei ouders die iets over hun beroep kwamen
vertellen in de groepen. Het was een mooie, zinvolle afsluiting die zonder de
hulp van al deze ouders niet vormgegeven kon worden. We willen iedereen dan
ook bedanken voor hun inzet.

Oudergesprekken
In de week van 22 november vinden de oudergesprekken plaats, vanaf 12
november kunt u een uitnodiging verwachten om u in te schrijven voor een
gesprek.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Vanuit de ziekenboeg
Met juf Annemieke gaat het langzaam beter. Zij is aan het re-integreren en gaat
steeds meer werkzaamheden oppakken.
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat Benjamin ziek is. Helaas heeft
Benjamin besloten om Voila te verlaten en zich te gaan richten op een andere
werkomgeving. Benjamin heeft aangegeven geen afscheid te willen en zal ook
niet meer terugkeren op KLA4 en de Bongerd. We wensen hem veel succes met
het vinden van een passende baan.

Kassabonnen kinderboekenweek
Heeft u nog kassabonnen van kinderboeken gekocht bij de Read Shop en/of de
Bruna, deze kunt u nog inleveren t/m 9 november a.s. bij de leerkracht van uw
kind.

Ondersteuningsstructuur Atria
Binnen Atria gaan dagelijks meer dan 450 kinderen naar KLA4 en de Bongerd.
Om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we op beide
scholen een vrijwel gelijke ondersteuningsstructuur waarmee we alle kinderen zo
passend mogelijke onderwijs proberen te bieden binnen de mogelijkheden van
de school. Dit doen we m.b.v. de cyclus van handelingsgericht werken (HGW).
Deze cyclus hanteren we voor de groep, voor subgroepen en voor individuele
kinderen.
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In deze cyclus volgen we steeds dezelfde stappen:
1. Waarnemen door leerkracht en intern

begeleider (IB), ouders en het kind/de
kinderen. We kijken naar wat goed gaat en
wat er nog moeilijk is voor het kind. We
bespreken de vraag die wij hebben als
school en eventuele vragen die het kind
heeft of die u als ouder heeft.

2. We bespreken wat een rol speelt in wat
goed gaat en nog moeilijk is. Daarna
stellen we ons de vraag: ‘begrijpen we het
kind voldoende of hebben we nog meer
informatie nodig en welke informatie dan?’
Dit is een gesprek wat leerkracht en
ouders samen voeren, eventueel met kind
of IB erbij.

3. We maken een plan n.a.v. het gesprek bij
stap 2 waarin we samen doelen stellen. Dit
kan zijn voor de lange (1 á 2 jaar) en
korte (max. 20 weken) termijn.

4. Het uitvoeren van het plan en, na de
afgesproken termijn de evaluatie, maken
helder of de aanpak heeft geholpen.
Daarmee gaan we weer naar stap 1.

Hierbij is steeds de vraag; Wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht
nodig en kan de school hieraan tegemoet komen?

Samen met ouders en het kind proberen we deze vraag voor elke kind in elk
ondersteuningsniveau te beantwoorden. Voor de meeste kinderen is de
groepsaanpak toereikend, als dit niet zo is kunnen we als school het
expertiseteam inschakelen.

Het expertiseteam bestaat naast de intern begeleider van de school uit een
stafmedewerker van Voila, de schoolondersteuner van het
samenwerkingsverband de Eem en de schoolcontactpersoon van Lariks. Voor
Atria zijn dit respectievelijk Marleen Laan (bovenbouw) en Esther Brinkhuis
(onderbouw), Alette Rond (Voila), Mireille van Iperen (samenwerkingsverband)
en Mery van de Biezen(Lariks).
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In de ondersteuningsstructuur kennen we 5 niveaus:

Niveau 5
Externe ondersteuning op locatie
Niveau 4
Speciale zorg in overleg met interne
deskundigen en gebruik makend van
deskundigheid van externe deskundigen in
de vorm van een arrangement
Niveau 3
Speciale zorg in overleg met interne
deskundigen en/of eventueel
gebruikmakend van consultatie van
externe deskundigen
Niveau 2
Extra zorg in de groep
Niveau 1
Algemene preventieve zorg in de groep
voor alle leerlingen

Niveau 1 en 2 vormen de basisondersteuning, dit wordt uitgevoerd door de
leerkracht, in de klas, eventueel met een onderwijsassistent of leerkracht
ondersteuner. De intern begeleider kijkt en denkt mee met de leerkracht op
groepsniveau, wat heeft deze groep, bij deze leerkracht nodig?
Niveau 3 en 4 vormen de extra ondersteuning, dit kan zijn in de vorm van een
arrangement, waarin een externe deskundige op school komt om het kind te
begeleiden of met het kind te werken. Het kan ook zijn dat er buiten schooltijd
speciale zorg ingezet wordt in overleg met Lariks.
Niveau 5 vormt de specialistische ondersteuning. In dat geval wordt gekeken
welke school of welk type onderwijs meer passend is voor een kind.

Reminder: aanmelden jongere broertjes/zusjes
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.

Bericht van Humankind
Op woensdagochtend en -middag en vrijdagochtend wordt er in gebouw Atria
nog geen voor- en naschoolse opvang aangeboden door Humankind. De andere
dagen is dit al wel mogelijk. Op verzoek van enkele ouders en Humankind
inventariseren we de mogelijkheden om ook op woensdag en vrijdag
voorschoolse en op woensdag naschoolse opvang aan te bieden. Mocht u
interesse hebben wilt u dit dan doorgeven via dit formulier?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl80oAaqsH8ymIBiR-unbO1AuRQDKkZUn0uwSq7uH9EHkw8g/viewform?usp=sf_link
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Nieuws vanuit de Dierenvallei
De Dierenvallei zoekt…
KLA4 zoekt een contactouder voor de Dierenvallei. Je onderhoudt het contact
tussen school en bestuur van de Dierenvallei, denkt mee, praat mee en steekt

als het nodig is de handen uit de
mouwen. Een paar vergaderingen per
jaar en af en toe wat overleg. Wil je
meer weten? Kim Tolboom (contactouder
De Bongerd) geeft graag inlichtingen:
bruggetje@hotmail.com

Ook is er in het bestuur van de Dierenvallei een vacature voor een bestuurslid
Externe Contacten. We zoeken een enthousiaste (groot)ouder van een van de
scholen, die de website en Facebook wil bijhouden, folders en brochures verzorgt
en af en toe meedenkt en -vergadert. Meer info geeft Willem Hekhuis graag
(willem@hekhuis.nl).

Sint Maarten & lampionnenoptocht
Op zaterdag 6 november om 18.30 uur vindt dit jaar het Sint Maartensfeest en
de lampionnenoptocht plaats. Er wordt gestart in de Jozefkerk

Sint Maartenspel
In de Jozefkerk beginnen we met een korte en eenvoudige kinderviering.
We zingen Sint Maarten liedjes. Kinderen beelden het verhaal over Sint Maarten
uit. In deze viering gaan pw. Antoinette Bottenberg en ds. Neeltje Rietveld voor.

Lampionnenoptocht
Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke
lampionnenoptocht. We lopen samen met de muziek
en Sint Maarten op zijn paard naar de Marcuskerk.
Daar genieten we buiten van koek en zopie!

Voedselbank
Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn
mantel deelde. Wij gaan delen met de Voedselbank.
In de kerk staan weer dozen klaar voor de inzameling.
Er is vooral behoefte aan: jam, rijst, conserven,
chocomel, en pastasaus.

We maken er weer een heel mooi feest van!
Heel graag tot dan en vergeet niet je lampion!

Meer informatie: www.stlucas.nu of via het secretariaat van de Jozefkerk:
033-4941261

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 7 december 2021.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

http://dierenvallei.nl/
https://facebook.com/dierenvallei
http://www.stlucas.nu
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