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Bijdrage van Chris
Beste ouders/verzorgers,

Na de vorige nieuwsbrief en de persconferentie van Premier Rutte is er toch wel
een hectische tijd aangebroken. U heeft hiervan onlangs ook nog het een en
ander kunnen lezen in de brief die we u hebben toegezonden.
Intern neem ik diep mijn petje af voor alle leerkrachten en ondersteuners die
met gezamenlijke inspanningen de school draaiende houden en allemaal een
stapje harder lopen. Ik kan niet genoeg van mijn waardering blijk geven aan
iedereen hier op KLA4.
De inzet is groot en gelukkig zien de meeste ouders dat ook. Het mooie daarvan
is, is dat zij dit via Parro of via de mail ook laten weten. Dit soort
dankbetuigingen doet ons goed. Dat neemt niet weg dat wij ook dank
verschuldigd zijn aan jullie, ouders, omdat jullie vaak op stel en sprong je kind
moeten komen ophalen en dan in quarantaine moeten. Het is erg prettig om te
merken dat wanneer wij (helaas) moeten bellen om te vragen je kind op te
halen, jullie goed bereikbaar zijn en direct komen. Dit is een mooie vorm van
samenwerking.

De maand december is een maand van feesten
en soms ook van overdenkingen.
Het sinterklaasfeest heeft ondanks alles toch
doorgang gevonden en het kerstfeest hebben
we ook op een mooie manier nog op school
kunnen vieren.
We weten nu nog niet hoe een en ander na de
kerstvakantie er uit gaat zien. Op 3 januari is er
weer een persconferentie waarin de volgende
stap wordt aangekondigd. Vooralsnog gaan we
ervan uit dat we kunnen starten op maandag 10
januari. Zodra er iets meer bekend is, zullen dit
met u communiceren.

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen alvast fijne feestdagen wensen en dat
iedereen na de vakantie gezond mag terugkeren.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4
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Nieuwe Conciërge
Sinds 1 december jl. is Pascal van Hamersveld de nieuwe conciërge van Atria.
Pascal zal elke dag op Atria aanwezig zijn. We zijn blij dat hij bij ons komt
werken en wensen hem een mooie tijd toe op Atria.

Beste ouders, verzorgers en kinderen. Ik ben Pascal van
Hamersveld. Vanaf begin december ben ik de nieuwe
conciërge binnen gebouw Atria. Ik ben geboren in Amersfoort
en al heel lang wonende in Leusden. Ik ben getrouwd met
Emma en we hebben drie kinderen. Hiervoor ben ik
werkzaam geweest in de horeca en de facilitaire
dienstverlening. Ik vind het fijn onder de mensen te zijn en
daarom is dit een leuke nieuwe uitdaging. Ik heb het hier al
erg naar mijn zin! Tot ziens op school!

Vanuit de ziekenboeg
Juf Annemieke is weer aan de beterende hand. Na de kerstvakantie zal zij wat
meer voor de groep gaan. Haar re-integratie verloopt voorspoedig.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Dierenvallei kreeg duizend euro van de ANWB
De Dierenvallei is duizend euro rijker! Dat geldbedrag werd toegekend door het
ANWB-Fonds aan Irene de Moree, vrijwilligster bij de Dierenvallei. Irene werkt in
de ANWB-winkel in Amersfoort en woont in Leusden. De ANWB moedigt haar
personeelsleden aan in de vrije tijd vrijwilligerswerk te doen. Om dat te
stimuleren worden uit het ANWB-fonds jaarlijks enkele prijzen beschikbaar
gesteld aan de vrijwilligers die in hun vrije tijd betrokken zijn bij een
maatschappelijk project. Irene besteedt sinds enkele jaren veel van haar vrije
tijd als assistent-beheerder van de Dierenvallei.
Door de corona maatregelen kon de prijs helaas niet feestelijk worden
uitgereikt. Maar de Dierenvallei is er niet minder blij om.

Dierenvallei in kerstsfeer
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Diversen
Schoolreis
Inmiddels zitten we midden in een harde lockdown
en mag er helemaal niets, maar ondertussen zijn
wij wel druk bezig met het organiseren van de
schoolreisjes. We gaan ervan uit dat wij dit
schooljaar, eind mei, wel kunnen gaan.
Zodra alles geregeld is, ontvangen jullie hierover
meer informatie.
De schoolreiscommissie Angela en Stéphanie

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.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 1 februari 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4


