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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Na een weekje vakantie zijn we weer met frisse moed begonnen. Het jaar
vordert gestaag. Dat houdt in dat we ook alweer met een schuin oog naar
het nieuwe schooljaar aan het kijken zijn. Hiervoor moet natuurlijk veel
geregeld worden. In de vorige nieuwsbrief hebben we het vertrek van onze
IB-er Esther gemeld en gelukkig hebben we wat respons gekregen op de
uitgezette vacature. In de komende weken zullen er gesprekken gevoerd
gaan worden met eventuele kandidaten.
Voor de vakantie heeft u van ons ook een brief ontvangen over de
gewijzigde corona regels en hoe we daar als school(stichting) mee omgaan.
Corona is het land nog niet uit en daarom blijven we voorzichtig. Ook deze
week hebben we nog een groep een dag thuis moeten laten omdat we geen
vervanging daarvoor konden vinden. Natuurlijk doen we er alles aan om dit
tot een minimum te beperken en dit op een goede manier op te lossen.
Van 21 t/m 25 maart is er een themaweek op school. Het thema is de
geschiedenis van Nederland. In de groepen zal er op diverse momenten
extra aandacht gegeven worden aan Nederland door de jaren heen. Dat kan
op allerlei manieren worden uitgewerkt. Elke groep vult dit op haar eigen
manier in. We wensen iedereen daar veel plezier mee.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Vanuit de ziekenboeg
Juf Marja is nog niet hersteld. Dit gaat nog wel enige tijd duren. De
komende twee weken hebben we al inval kunnen regelen.
Juf Annemieke is aan het re-integreren. Dit verloopt zoals we verwachten.
Juf Elisabeth is herstellende van corona. We hopen dat zij er volgende week
weer is.
Juf Dominiek is weer vaker op school. Zij is ook herstellende en hopen dat
zij steeds meer werkzaamheden kan gaan oppakken.
Juf Roelie is nog niet beter. Haar herstel duurt langer dan gedacht.
We wensen iedereen beterschap.
Juf Annette is weer hersteld van corona. Zij zal woensdag weer aanwezig zijn.
Juf Kirsten is weer hersteld en is weer aan het werk.
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Aanbod studiedag
Hoi allemaal,
Wij zijn Skillz United, aangenaam kennis te maken! Begin dit schooljaar
hebben wij op de Bongerd de Ontdek- en Beleefdag georganiseerd. Dit was
één groot feest met activiteiten zoals lasergamen, jachtseizoen en een groot
klim- en klauterpark op het schoolplein. Maar wie zijn wij eigenlijk? Skillz
United is een jonge, dynamische organisatie die actief is in het onderwijs en
de BSO-wereld. Skillz United bereikt met een gevarieerd aanbod ieder kind.
Tijdens onze activiteiten staan onze 3 Skillz; samenwerken, zelfregulering en
creatief denken altijd centraal.

KLA4, De Bongerd en Skillz United gaan de
huidige samenwerking verder uitbreiden met de
Skillz United Studiedagen. Op woensdag 23
maart hebben beide scholen een studiedag en
Skillz United komt op deze dag met een
alternatief programma voor de ouders die geen
BSO-pakket hebben tijdens deze studiedag. De
studiedag zal op de school plaatsvinden en
duurt de gehele schooldag. Het gaat een leuke
en leerzame dag worden.

Door onze 9 verschillende activiteitengebieden
kan elke leerling zelf ontdekken waar zijn of haar
interesses liggen. Tijdens de Skillz United Studie-
dagen staan er iedere dag 3 activiteitengebieden
centraal en door middel van verschillende work-
shops kunnen de kinderen zelf bepalen waar zij
die dag aan meedoen. Zo gaan we bijvoorbeeld
bij het activiteitengebied natuur een eigen
vishengel maken en tijdens de techniekworkshop
bouwen we een gezamenlijke knikkerbaan.
Dit is slechts een klein voorbeeld van de

workshops die deze dagen gegeven gaan worden.

Het inschrijven kan gemakkelijk en snel via de volgende link:
https://www.skillzunited.nl/evenement/kla4/

De kosten voor de inschrijving bedragen € 20 per deelnemer.

Wij hopen jullie allemaal te zien op woensdag 23 maart tijdens de eerste
studiedag. Voor meer informatie bekijkt u gerust onze website;
www.skillzunited.nl of houd de Parro berichten in de gaten.

Groetjes,

Team Skillz United

https://www.skillzunited.nl/evenement/kla4/
http://www.skillzunited.nl/


8-3-2022

Nieuws vanuit de Dierenvallei
De burgemeester is op bezoek geweest in onze
eigen kinderboerderij. Hij vond de dieren heel

interessant en hij is onder de indruk hoe goed de dieren iedere dag door de
kinderen verzorgd worden.

Nieuws vanuit de Sportcommissie
Schoolsporttoernooien
In de voorjaarsvakantie werden er een
handbal- en een basketbalschooltoernooi
georganiseerd. Na twee jaar geen school-
sporttoernooien gehad te hebben vanwege
corona, hadden de kinderen hier ongelooflijk
veel zin in. Het handbalteam o.l.v. coach
Judith heeft de eerste prijs in de wacht
gesleept. De beide basketbalteams deden het
met coaches Tim en Wouter ook geweldig.
KLA4 team 1 eindigde zelfs als tweede, KLA4
team 2 viel niet in de prijzen, maar heeft ook
heel goed gespeeld.
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Diversen
Stagiaires
Al vanaf het begin van het schooljaar zijn er studenten bij ons op school
aanwezig. Sommige studenten zijn eind februari van groep gewisseld, sommige
studenten vervolgen hun stage in dezelfde groep en we verwelkomen nieuwe
studenten. Zij volgen een studie aan verschillende opleidingen en lopen in
verschillende groepen stage. De studenten worden begeleid door de leerkracht
van de groep en door onze intern coördinator opleiden: Caroline Adama. We zijn
erg blij dat er zoveel mensen kiezen voor een baan in het onderwijs en bieden
hen met plezier een leerzame stageplek aan.

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.

Uitnodiging inspiratieavond SWV de Eem 6 april a.s.
Over druk, chaotisch en soms boos gedrag
Te laat beginnen om naar voetbal te gaan, op school door de les heen praten
en als je er iets van zegt dan is je kind boos. Het kost je hoofdbrekens als
ouder of als leerkracht. Maar wat vragen we eigenlijk van kinderen, past dat
wel en hoe weet je eigenlijk wat past bij de leeftijd van je kind en wat je
mag verwachten. In gesprekken op school of elders hoor je vaak dat het ligt
aan de executieve functies. Maar wat zijn dat eigenlijk en hoe weet ik dan
hoe ik mijn kind daarin kan helpen? Anton Horeweg gaat ons op 6 april
duidelijkheid geven over gedrag en executieve functies. Gaan we een
toverformule vinden? Dat denken we niet. Wel kan inzicht in het gedrag (van
jezelf en van de kinderen) je helpen anders om te gaan met deze kinderen.

Meer over Anton Horeweg Hij is gedragsspecialist en was bijna veertig jaar
leraar in het basisonderwijs. Tijdens zijn stages op de Pedagogische
Academie kwam hij erachter dat hij een zwak had voor kinderen die het
lastig hebben in hun leven. Kinderen die het vooral daardoor nog lastiger
vinden om het meest handige gedrag te laten zien. Anton Horeweg is ook
auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl en hij heeft zitting
in Expertteams Project Leer-Kracht van het Nederlands Centrum Onderwijs
en Jeugdzorg (NCOJ) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(KC-KJP). Hij is lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk
gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ.

Direct aanmelden: klik hier

Woensdag 6 april, Flint Amersfoort - Afaszaal van 19.30 - 21.00 uur.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 5 april 2022.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-6-april-2022-274631398907
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