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Bijdrage van Chris
Beste ouders,

Fijn dat we afgelopen week een verruiming van de maatregelen mochten
verwelkomen. Dat geeft meer rust en duidelijkheid. U bent hierover al
geïnformeerd via de extra brieven die we hebben verstuurd. In deze periode
vinden op school ook weer de afnames plaats van de middentoetsen van het
CITO leerlingvolgsysteem. Daarna volgen ook de portfolio’s en de
oudergesprekken. Voor groep 8 komen ook de adviesgesprekken eraan. Zo
ziet u; een drukke periode voor de kinderen en leerkrachten.

Op studiedagen zijn de kinderen niet op school aanwezig. Nu denkt u
misschien dat de leerkrachten dan ook niet aan het werk zijn. Echter niets is
minder waar. Op de afgelopen studiedag, maandag 24 januari, is het team
stevig bezig geweest met een opleiding over het EDI model.
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Hiermee wordt beoogd dat er op
een eenduidige manier op KLA4 instructie wordt gegeven. Dus vanaf groep 1
t/m 8 volgens dezelfde principes. In de ochtend gaf de trainster uitleg over
het EDI model en het middagprogramma bestond uit het in praktijk brengen
van het geleerde en het voorbereiden van lessen. De trainingen van EDI
zullen nog een aantal keer in het komende jaar aan bod komen. Want wat
voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen. Namelijk leren in kleine
stapjes en vaak herhalen vergroot de kans op leren en borgen.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Vanuit de ziekenboeg
Ook heeft op KLA4 de afgelopen weken het coronavirus een aantal keer
toegeslagen zoals u gemerkt heeft. Zo hebben we enkele keren groepen
naar huis moeten sturen omdat de kinderen in quarantaine moesten of
omdat de leerkracht geveld was. Gelukkig gaat dat nu weer de goede kant
op.
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Een aantal medewerkers is langdurig ziek, maar is ook op de terugweg.
Zo is juf Annemieke (groep 3) weer aan het re-integreren en dat wordt
steeds verder uitgebreid. We hopen dat zij na de voorjaarsvakantie weer
hele dagen voor de groep kan staan.
Juf Dominiek is onlangs ook gestart met re-integratie en is af en toe weer op
school.
Helaas is juf Roelie nog niet zo ver. Het zal nog even duren voordat zij aan
een re-integratie kan gaan beginnen. We wensen iedereen beterschap.

Vertrek Esther Brinkhuis
Vorige week heeft Esther Brinkhuis onze Intern Begeleidster (IB-er)
aangegeven KLA4 en de Bongerd te verlaten. Esther is ruim twee jaar
geleden als Interim Intern-begeleidster hier komen werken en heeft samen
met de directies van beide scholen de zorgstructuur vormgegeven. Samen
met de teams van beide scholen is er hard gewerkt aan diverse
kwaliteitsaspecten zoals; zicht op ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en
doorgaande leerlijnen.
We zijn Esther veel dank verschuldigd voor haar inzet en betrokkenheid bij
de scholen en het onderwijs. Esther gaat weer nieuwe uitdagingen aan als
Interim IB-er en we wensen haar daarbij heel veel succes. Esther Bedankt!

Digitale ouderavond leesplezier en bevordering
15 en 16 februari

Doet u mee om samen te zorgen voor
betere lezers? Wilt u op een leuke,
ontspannen, gezellige en goede manier
met uw kind thuis oefenen met lezen?
Wilt u samen met de Bongerd en KLA4
zorgen voor steeds betere leesresultaten
van uw kind? Op 15 en 16 februari zal
Leontine le Blanc van Leesadvies,
specialist in Leesonderwijs, online
vertellen en laten zien hoe u met uw kind
thuis kunt oefenen met lezen. Daarnaast
krijgt u informatie over voorlezen,
leestoetsen, leesniveaus, leesmotivatie
en begrijpend lezen. Ook vertelt ze en
laat ze zien welke leuke en goed boeken
er zijn om voor te lezen en zelf te lezen

voor kleuters, beginnende lezers en gevorderde lezers.

In de parro agenda vindt u een link en inloggegevens voor beide avonden en
kunt u aangeven of u aanwezig bent.
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Nieuws vanuit de OR
Wat hebben de kinderen genoten van de kinderboekenweek, Sinterklaas- en het
kerstfeest! Helaas mogen wij als ouders de school niet in, maar des te
dankbaarder zijn we dat de feestvieringen wel door konden gaan. We kijken dan
ook erg uit naar de Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Avond4daagse en Atriadag
die nog op de planning staan. Deze feestvieringen worden mogelijk gemaakt
door de vrijwillige ouderbijdrage. Ook helpen wij financieel mee aan het
onderhoud, verzorging en voeding voor de Dierenvallei.

Indien u deze ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, willen wij u vragen dit
alsnog te doen. Graag ontvangen wij uw vrijwillige bijdrage van € 38,- per kind
op ING bankrekening NL51INGB0007536778 (LET OP, dit is een nieuw
bankrekeningnummer!!) ten name van Ouderraad KLA4, onder vermelding van
de naam van uw oudste kind en zijn/haar groep. Mocht u meer dan € 38,- per
kind kunnen/willen overmaken, dan is dat meer dan welkom.

Namens de kinderen en de leerkrachten, heel hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad KLA4

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Ook de dieren hebben het koud, gelukkig kunnen ze elkaar warm houden.

Nieuws vanuit de Sportcommissie
Handbalvereniging LHV organiseert in de voorjaarsvakantie weer het
schoolhandbaltoernooi. Deze keer alleen voor de groepen 7 en 8 van alle
scholen in Leusden. Het toernooi wordt gehouden op woensdag 2 maart 2022
van 13.00-18.00 uur.

Op 3 maart a.s. zal het schoolbasketbaltoernooi ‘s ochtends plaatsvinden voor
de groepen 5 en 6 en ‘s middags voor 7 t/m 8. Dit toernooi wordt
georganiseerd door de Green Giants.

Meer informatie over beide toernooien volgt via de sportcommissie.
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Diversen
Luizen
Vanwege de corona maatregelen kunnen er nog geen ouders in de school
ontvangen worden. Daardoor is het voor de luizencommissie niet mogelijk
geweest om na de kerstvakantie de kinderen te controleren op hoofdluis.
Het is nog niet duidelijk wanneer de luizenpluizers weer aan de slag kunnen
binnen Atria. Wij willen jullie daarom vragen om zelf jullie kind te checken.
Als jullie vragen hebben mogen jullie deze altijd aan ons stellen.
De luizencommissie
Tessa en Hanneke

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 8 maart 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4


