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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Op het moment van schrijven kijk ik naar buiten en zie dat het sneeuwt.
Eind maart begin april, wie had dat verwacht. Zo ook hadden we met z’n
allen niet de verwachting dat er verschrikkelijke zaken zouden gebeuren in
het oosten van Europa. Eind februari werden we allemaal hiermee
geconfronteerd. Niemand wist precies hoe hiermee om te gaan. In de
groepen, zeker de hogere, werden er veel vragen gesteld aan de
leerkrachten. Zijn we wel veilig hier in Nederland? Een vraag waarover we
eigenlijk nooit hebben hoeven na te denken. Ouders en leerkrachten zijn
voor kinderen de personen waar veiligheid bij gezocht wordt. We hebben
dan ook vanuit school aangegeven dat wat er in Oekraïne gebeurt ver weg is
en dat wij geen escalatie verwachten in Europa. We zijn dan ook blij dat er
nu op diplomatiek niveau tussen de landen onderhandeld wordt. Laten we
hopen dat er snel een einde komt aan deze erg nare en mensonterende
situatie.
Het schooljaar vordert ook snel. Er staan nog veel activiteiten gepland. Zo is
het weer mogelijk om het paasfeest gezamenlijk te vieren, wordt er weer
een voetbaltoernooi georganiseerd in de meivakantie en zijn we al druk met
de voorbereiding van het schoolreisje en natuurlijk nog veel meer.
Houdt u de nieuwsbrieven en Parro goed in de gaten.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Personele ontwikkelingen
We zijn alweer druk bezig om de formatie voor komend schooljaar in kaart
te brengen. Dat is elk jaar weer een hele klus. Zeker in deze tijd waar veel
krapte op de arbeidsmarkt is. Veel scholen kampen met personeelstekorten
en zijn druk aan het werven. Wij hebben ook een sollicitatieronde achter de
rug voor het vinden van een nieuwe IB-er en dit is ons gelukt. Antoinette
Wortelboer komt ons vanaf 1 juni 2022 versterken. Zij zal in eerste instantie
de werkzaamheden gaan overnemen van Marleen. Marleen gaat eind mei
met zwangerschapsverlof.
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Antoinette is een ervaren IB-er, is 52 jaar oud en komt uit Leusden. Zij zal
zich zelf in een volgende nieuwsbrief even voorstellen. We wensen
Antoinette een mooie en fijne tijd op KLA4.
Helaas moeten we melden dat Lonneke ons na dit schooljaar gaat verlaten.
Zij werkt al een lange tijd op KLA4 (en de voorloper daarvan) en heeft
aangegeven dat zij eens wat anders wil gaan doen. Ze is zich aan het
oriënteren. Het is erg jammer dat zij KLA4 gaat verlaten maar zal het
schooljaar met de kinderen op een mooie manier (met alles wat erbij hoort
aan musical, kamp, enz.) afronden.
Ook Laura heeft aangegeven de school te verlaten omdat zij gaat
samenwonen met haar vriend. Helaas voor ons is dat in Groningen en dat is
natuurlijk niet meer te bereizen. Laura is druk aan het solliciteren om in de
stad Groningen weer een baan te vinden.
Jitte heeft bij school aangegeven dat zij graag een wereldreis wil maken met
haar partner. Zij hebben dit gepland in het najaar. Hierdoor is het voor Jitte
niet mogelijk om komend schooljaar een groepsverantwoordelijkheid op te
pakken. Zij heeft aan onze stichting Voila gevraagd of zij kan gaan invallen
op alle scholen binnen Voila totdat zij gaat vertrekken. Jitte zal na de
zomervakantie niet terugkeren als groepsleerkracht op KLA4. Ook dit is
natuurlijk voor KLA4 heel jammer maar voor Jitte en haar partner natuurlijk
een mooie kans! We wensen hen alvast een mooie, gezonde en
onvergetelijke reis toe.

Vanuit de ziekenboeg
Inge Arbon is weer dagelijks op school en haar
herstel gaat de goede kant op. We verwachten haar
snel weer volledig terug.
Annemiekes herstel vordert gestaag. Ze re-integreert
twee ochtenden in groep 3.
Met Marja gaat het nog wat langzamer in haar
herstel. Ze werkt hier hard aan en kijkt er naar uit om
het werken weer op te gaan pakken.
Dominiek komt ook weer langzaam terug. Helaas had ze afgelopen twee
weken met corona te kampen. Gelukkig is dat weer voorbij.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april vindt de eindtoets voor groep 8 weer plaats. De
afgelopen paar jaar werkt de school met de eindtoets van Route8. Deze
toets is wat compacter en neemt daardoor minder tijd in beslag om te
volbrengen. De eindtoets is een verplicht onderdeel van het basisschool
curriculum. Er dient namelijk een tweede meetgegeven te zijn voor het
advies naar het Voortgezet Onderwijs. De kinderen ontvangen eerst het
basisschooladvies waarna pas later in het jaar de eindtoets plaatsvindt.
Meestal zo half april. Mocht de toetsuitslag hoger zijn dan het schooladvies
dan is het mogelijk dat (in overleg met de ouders) het basisschooladvies kan
worden bijgesteld. Is de toetsuitslag lager dan het schooladvies dan blijft het
schooladvies leidend en zal niet worden bijgesteld.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes toe met het maken van de
eindtoets.
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Nieuwe buitenklas en duikelrek
Afgelopen week is er een
nieuwe buitenklas gemaakt
op het plein tussen Atria en
de Dierenvallei. De leer-
krachten en kinderen kunnen
daardoor ook heerlijk een
buitenles plannen en daarbij
goed zitten in een soort
arena.
Daarnaast is het duikelrek
vernieuwd. Het oude rek was echt aan vervanging toe.

Inzameling frituurvet
Denk aan het milieu, lever je gebruikt frituurvet in bij Atria
MFC Atria is begonnen met het inzamelen van gebruikte frituurvetten en
-oliën in samenwerking met Green Oil Recycling. Dit doen wij in eerste
instantie tot aan de zomervakantie. Frituurvet wordt helaas nog door veel
mensen door het toilet gespoeld of bij het afval gegooid zonder dat er
nagedacht wordt wat de gevolgen zijn voor het milieu.

Wat zijn de voordelen?
Door het inleveren van gebruikt frituurvet bij onze scholen dragen we samen
bij aan een schoner milieu en voorkomen we dat het frituurvet in het riool
belandt, wat zeer schadelijk is voor het milieu. Green Oil Recycling, recyclet
het frituurvet tot biobrandstof waardoor het frituurvet een duurzaam 2e leven
krijgt. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2 besparing van 235
gereden kilometers! Hier kunnen we samen aan bijdragen.

Omdat frituurvet en plantaardige oliën
waardevolle grondstof zijn, krijgen wij als
school een vergoeding van Green Oil
Recycling. Het bedrag dat wij per volle kliko
ophalen besteden wij aan beide scholen en
de Dierenvallei.
Naast dat je een bijdrage levert aan een
schoner milieu, steun je daarnaast ook de
Dierenvallei en de scholen. 10% van de
opbrengsten wordt door Green Oil Recycling
gedoneerd aan een goed doel. Dit goede doel
wordt later in overleg met de teams en de
leerlingen bepaald.

Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele
verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles goed en gooi deze
vervolgens in de kliko bij Atria. Deze staat onder schooltijden bij de
hoofdingang, naast de GFT kliko’s.
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Wat kan ik inleveren?
– Frituurvet vloeibaar
– Frituurvet vast
– Frituurolie
– Overige plantaardige oliën.

Wat kan ik nog meer doen?
Vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben liggen en vraag
of je dit mag meenemen. Hiermee help je je vrienden en familie af van hun
gebruikt frituurvet, waar ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn en help
je de school, de Dierenvallei en een goed doel!

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).

Daarnaast is de Dierenvallei op zoek naar een planner. Hij/zij plant de verzorging
van de dieren in de dierenvallei voor tijdens de weekenden/vakanties.
Dit gebeurt nu met de plan app doodle. Verzorgouders schrijven zichzelf via de
verstuurde link uit doodle in op 1 of meerdere dagen. Als er dagen "open"
blijven staan, worden alle verzorgouders nog een keer gemaild met het verzoek
om nogmaals in hun agenda te kijken. Zodra de maand gevuld is, stuurt de
planner iedereen een pdf bestand met daarop de indeling. Voor meer info kunt u
contact opnemen via de mail: sjeulink@gmail.com met Suzanne.

Jaarverslag
Het Jaarverslag 2021 is vastgesteld. Klik hier om het verslag bekijken.

Lammetjes
In de Dierenvallei zijn er
afgelopen week lammetjes
geboren. Er huppelen nu (bij
mooi weer) drie lammetjes
in de wei. U bent van harte
welkom om ze te komen
bewonderen op de woens-
dagmiddagen tussen 14.00
en 16.00 uur.

http://dierenvallei.nl/
https://facebook.com/dierenvallei
mailto:willem@hekhuis.nl
mailto:sjeulink@gmail.com
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2022/03/JAARVERSLAG-Dierenvallei-2021.pdf
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Nieuws vanuit de Sportcommissie
Hulp Sportcommissie gezocht
Vanwege het afscheid van een aantal ouders is Sportcommissie KLA4 naarstig op
zoek naar vaders, moeders en verzorgers die willen meewerken en meedenken
in onze commissie. Zonder hulp van ouders kan deze commissie helaas niet
blijven bestaan en zullen de leerlingen van KLA4 niet meer aan
schoolsporttoernooien en evenementen als de A4D mee kunnen doen.

Wat doet de Sportcommissie:
* Ervoor zorgen dat de leerlingen/ouders/verzorgers tijdig op de hoogte

gebracht worden van de verschillende sporttoernooien en evenementen zoals
de A4D, zodat leerlingen zich kunnen inschrijven.

* Teams samenstellen
* Communicatie naar ouders en sportorganisatie
* Regelen van coaches, begeleiders
* Contact met de organisatoren van toernooien en evenementen
* Uitgeven van de sportshirts en regelen van de borg daarvoor.

Denk jij dat jij die regelaar bent die wij missen in onze commissie, neem dan via
sportcommissie@kla4.school contact met ons op.

Schoolshirt
Op donderdag 7 april tussen 8.00 en 8.30 uur is er voor de groepen 3
gelegenheid om een schoolshirt op te halen (borg € 15,-). Voor de groepen 4 is
dit gepland op maandag 11 april en voor de groepen 5 op dinsdag 12 april op
hetzelfde tijdstip.

Avondvierdaagse Leusden
Wij hebben bericht ontvangen van de organisatoren van de A4D dat er ook dit
schooljaar geen avondvierdaagse gewandeld wordt in Leusden. De organisatie
redt het niet om de A4DL te organiseren. Na de laatste versoepelingen is het te
kort dag om op tijd een compleet nieuw draaiboek af te hebben. Het bestuur van
de A4DL zet nu alles op alles voor 2023.

Nieuws vanuit Lariks
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Kayleigh Adelina
en ik ben 30 jaar. Na een aantal jaar werkzaam te zijn
geweest als docent Omgangskunde op het MBO, heb ik
een overstap gemaakt naar de hulpverlening. Vanaf 2018
werkte ik als jeugdzorg- en maatschappelijk werker.
In januari 2022 ben ik gestart als consulent bij Lariks en
ik heb het prima naar mijn zin.
In mijn functie doe ik ook de inloopspreekuren op de
basisscholen: De Bongerd, De Hobbit, ‘t Kompas, KLA4,
en ‘t Ronde. Ik ben de vervanger van Mery van de Biezen, die voorheen de
Lariks consulent was die verbonden was aan De Bongerd en KLA4. U bent bij mij
van harte welkom met vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan op de
inloopspreekuren die ik heb op De Bongerd/KLA4 of door mij te bellen of te
mailen.
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Voor ouders/opvoeders en leerkrachten KLA4 en De Bongerd: u bent welkom bij
de inloopspreekuren op:
Woensdag 8 juni 13:00 – 15:00
Woensdag 22 Juni 13:00 – 15:00
Locatie: directiekamer De Bongerd, begane grond Atria gebouw, Asschatterweg
36B

Met vriendelijke groet,
Kayleigh Adelina
033-303 44 44 (centrale bereikbaar van 9:00 - 12:30)
werkdagen: woe, do, vrij
k.adelina@lariks-leusden.nl

Diversen
Koningsspelen
De groepen 1 t/m 3 zullen op vrijdag 22 april van 9 uur tot 12 uur in kleine
groepjes allerlei sport en spel activiteiten doen in en rond het gebouw.
Ouderhulp voor deze activiteit wordt door de ouderraad geregeld.

De groepen 4 t/m 8 worden op donderdag 21 april van 9 uur tot 11 uur op de
velden van Roda ‘46 verwacht waar de Buurtsportcoaches een sportief en
uitdagend programma georganiseerd hebben.
Via de eigen leerkracht ontvangt u informatie over het brengen/halen of fietsen.

Voor zowel 21 als 22 april nemen de kinderen zelf een 10 uurtje en lunchpakket
mee. Van de Ouderraad krijgen alle kinderen op 22 april een ijsje.
Beide dagen hanteren we de normale schooltijden.

De dag bestaat uit verschillende sportieve activiteiten, daarom is het handig om
uw kind makkelijke kleding aan te doen. Natuurlijk mag dat oranje gekleurd!

Huwelijk meester Tom
Op 25 maart jl., een mooie
zonnige dag, is gym-
meester Tom getrouwd met
zijn Patricia. Ze zagen er
prachtig uit en hebben met
familie en vrienden een
onvergetelijke dag beleefd.
Toen Tom de maandag na
zijn trouwerij weer op
school kwam, was de
gymzaal versierd met
hartjesballonnen en een
‘just-married-slinger’. Veel
klassen hadden ook iets
leuks gemaakt voor het trotse bruidspaar.
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Sjors Sportief
Vanuit de gemeente is dit jaar Sjors Sportief
gestart. Daarmee kunnen kinderen ontdekken
wat er allemaal te doen is in Leusden en welke
sport of beweegactiviteit bij hen past. Samen
met alle Leusdense sport- en beweeg-
aanbieders is ervoor gezorgd dat er een boekje
gevuld is met leuke activiteiten. Dit boekje is
vorige week uitgedeeld aan de kinderen. Zij

mogen aan zoveel activiteiten meedoen als ze maar willen om zo te kunnen
ontdekken wat het beste bij het kind past, zonder eerst ergens lid van te
hoeven worden. Inschrijven is verplicht en kan via de Sjors Sportief App en
via de website www.leusdeninbeweging.nl!

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 10 mei 2022.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4

http://www.leusdeninbeweging.nl

