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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Het was fijn om maandag alle kinderen en medewerkers weer op school te
kunnen begroeten na twee weken vakantie. We merkten voor de vakantie
wel dat er veel behoefte was aan deze twee vrije weken. Het laatste
gedeelte van het schooljaar komt er weer aan. Hierin zullen nog veel
activiteiten gaan plaatsvinden. Denk daarbij aan schoolreis, schoolkamp
groep 8, Atria eindfeest, musical en afscheid groep 8 en natuurlijk nog veel
meer activiteiten. Genoeg te doen, dus. We wensen iedereen een mooi
laatste deel van het schooljaar toe.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Personele ontwikkelingen
We zijn alweer druk bezig om de formatie voor komend schooljaar in kaart
te brengen. Deze week vinden er sollicitatiegesprekken plaats met nieuwe
kandidaten voor KLA4. Voor de vakantie hadden we een vacature uitgezet en
daar is goed op gereageerd. Net voor de meivakantie hebben we ook al
gesprekken gevoerd en dat heeft geleid tot het aanstellen van een nieuwe
leerkracht. Zij heet Berber Gort, komt uit Utrecht en is 26 jaar. Zij gaat
komende zomer verhuizen naar Amersfoort. Zij heeft al een aantal jaar
ervaring in de middenbouw en komt op KLA4 werken voor 4 dagen. Helaas
moeten we ook melden dat juf Caroline Meijer de school gaat verlaten.
Caroline heeft aangegeven dat zij het tijd vindt voor verandering en wil een
nieuwe uitdaging aangaan op een andere school. Omdat binnen Voila het
gebruikelijk is dat er mobiliteit plaatsvindt wil zij kijken of zij daarvoor in
aanmerking komt. Het kan dus zo zijn dat zij naar een andere school binnen
Voila gaat. Natuurlijk vinden we het jammer dat Caroline ons gaat verlaten
maar we gunnen haar natuurlijk ook die nieuwe uitdaging. We wensen haar
langs deze weg veel succes en een mooie toekomst.
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Vanuit de ziekenboeg
Inge Arbon is weer volledig hersteld.
Dominiek komt ook weer langzaam terug. Naast dat
zij al op de maandag en dinsdag een groot deel van
de dag al op school is zal zij nu ook op de vrijdag voor
een deel aanwezig zijn.

Eindtoets groep 8
Op 19 april heeft groep 8 de Eindtoets voor het basisonderwijs gemaakt. Dit
is altijd een spannend moment. Na ongeveer drie weken komt dan de uitslag
daarvan naar de school toe. We hopen deze dan ook komende week te
ontvangen.

Openingstijden school in het nieuwe schooljaar
In overleg met teams van de Bongerd en KLA4 en de MR van beide scholen is
besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 om 8.20 uur de
schooldeuren te openen.
Op dit moment gaan de deuren om 8.15 uur open. Dit tijdstip is ontstaan toen
de scholen overgingen op een continurooster en de lessen voor de bovenbouw
om 8.15 uur begonnen. Nu alle groepen over voldoende onderwijsuren op
jaarbasis beschikken is het starten van lessen voor de bovenbouw om 8.15 uur
niet meer nodig. We hebben gewacht met het doorvoeren van een andere
openingstijd totdat alle corona maatregelen afgeschaft waren.
Het later open doen van de deuren zorgt ervoor dat leerkrachten 's morgens
meer voorbereidingstijd hebben en dat kinderen minder lang wachten en/of
zelfstandig werken totdat de lessen beginnen.

Studiedagen 2022-2023
Komend schooljaar 2022-2023 staan de volgende studiedagen gepland. U kunt
deze vast noteren in uw agenda.

Maandag 12 september 2022
Dinsdag 27 september
Donderdag 17 november
Vrijdag 10 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Vrijdag 16 juni 2023

Volgend schooljaar zal Skillz United elke studiedag een activiteitendag aanbieden
voor de leerlingen van de Bongerd en KLA4. Vorige studiedag hebben we hier
een pilot voor gedraaid en dit is goed bevallen. We zien dat we hiermee
tegemoet komen aan de behoefte van ouders die normaal geen BSO afnemen en
toch graag opvang willen organiseren. U ontvangt hierover nog voor de
zomervakantie alle informatie.

https://www.skillzunited.nl/
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Vakanties 2022-2023
Komend schooljaar 2022-2023 staan de volgende vakanties gepland. U kunt
deze vast noteren in uw agenda.

Maandag 22 augustus 2022 Start nieuwe schooljaar
24 okt.- 28 okt. 2022 Herfstvakantie
26 dec. - 6 januari 2023 Kerstvakantie
27 febr. - 3 maart 2023 Voorjaarsvakantie
7 en 10 april 2023 Goede Vrijdag en 2e Paasdag
24 april - 5 mei 2023 Meivakantie
18 en 19 mei 2023 Hemelvaartsdag en extra vrije dag
29 mei 2023 2e Pinksterdag
10 juli - 18 aug. 2023 Zomervakantie

Op maandag 5 december 2022, vrijdag 23 december 2022 en vrijdag 7 juli 2023
zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Geboren
In de meivakantie is de Dierenvallei weer uitgebreid met nieuw leven. Lammetje
Vera is geboren en daarnaast zijn er ook kuikentjes en konijntjes geboren. U
bent op de woensdagmiddagen na schooltijd van harte welkom om het nieuwe
grut te komen bewonderen.

Opa & oma middag bij de
Dierenvallei!
Op woensdag 8 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur zijn alle kinderen welkom om
samen met hun opa en/of oma de Dierenvallei te bezoeken. Er staat uiteraard
een kopje koffie of thee klaar en om 14.30 uur is er een presentatie in de
centrale hal van de school.
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In de herhaling!!!: GEZOCHT
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.

Atria Eindfeest
Vrijdag 1 juli organiseren de Bongerd en KLA4 het Atria Eindfeest. Voor alle
kinderen, ouders en andere belangstellenden is er veel te doen.
Het feest begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussen 13.15 en 14.00
uur lopen alle kinderen met een sponsorloop mee.

Na 14.00 uur zijn er vele activiteiten, zoals:
– Taartenbakwedstrijd: Heel Atria bakt!
– Loterij met geweldige prijzen beschikbaar

gesteld door lokale ondernemers
– Allerlei gave spellen
– Stormbaan
– Springkussens
– Photobooth
– Oud-Hollandse spelletjes
– Schminken
– Veel lekkers te eten en te drinken
– Gezellige muziek

Alle kinderen ontvangen twee gratis tickets voor deelname aan activiteiten en 1
consumptiebon (water is de hele middag gratis verkrijgbaar). Extra tickets en
consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar.

http://dierenvallei.nl/
https://facebook.com/dierenvallei
mailto:willem@hekhuis.nl
mailto:sjeulink@gmail.com
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De opbrengst is voor de Dierenvallei en de schoolbibliotheken. Alle informatie
voor deze middag ontvangt u later deze maand. Via Parro zullen we ouders en
verzorgers benaderen om tijdens deze gezellige middag een handje te helpen.

Voor de loterij zijn we op zoek naar nog meer (lokale) ondernemers die prijzen
beschikbaar willen stellen. Bent/kent u een bedrijf dat de Dierenvallei en de
scholen een warm hart toedraagt? U kunt contact opnemen met Inge Arbon:
iarbon@kla4.school
Daarnaast zijn we nog op zoek naar een ouder/verzorger (of oudere broer of
zus) die voor ons het geluid en de muziek kan verzorgen. Wij beschikken zelf
over apparatuur. U kunt hiervoor contact opnemen met Esther Dubbeld:
info@bongerdleusden.nl

Nieuws vanuit de Sportcommissie
Schoolvoetbaltoernooi
Op 25 april is in Achterveld het
schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Vanuit
KLA4 was een een team samengesteld
uit de groepen 3-4. De regen mocht de
pret niet drukken en het team heeft
onder leiding van coach Patrick
uiteindelijk een mooie vierde plaats
behaald.
Goed gedaan mannen!

Diversen
Schoolfotograaf
Op woensdag 11 mei komen de schoolfotografen (Monique en Femke). Dit jaar is
er gekozen voor een donkerblauwe achtergrond.
Kledingtips:
- Laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zichzelf het mooist of

stoerst in vindt!
- Een effen kleur als shirt met spijkerbroek werkt altijd. Bij uitstek is

donkerblauw een fijne achtergrond met kleurige kleding. Blauw op blauw is
ook zeker een optie.

- Neon gekleurde kleren kunnen een kleurzweem op de huid geven wat niet
zo mooi is. Opvallende opdrukken, ruiten en strepen doen het niet zo goed.

- Laat de kinderen gerust met petjes of ‘hoodies’ naar school komen.
- Uiteraard is het altijd leuk als er iets speciaals met het haar gedaan is; een

kleurtje, lekker in de wax, vlechten, diadeem, etc.
- Ook schoenen kunnen op de foto komen!
- Kinderen die verlegen zijn vinden het soms prettig om een knuffeltje of iets

anders vertrouwd mee te nemen.
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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.

Inzameling frituurvet
MFC Atria is begonnen met het inzamelen van gebruikte frituurvetten en
-oliën. Dit doen wij in eerste instantie tot aan de zomervakantie. 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.
Ingeleverd kunnen worden: frituurvet (vast en vloeibaar), frituurolie en
overige plantaardige oliën.

Heel Leusden bakt fairtrade
DOE MEE!
De werkgroep FAIRTRADE-LEUSDEN organiseert weer de wedstrijd ‘Heel
Leusden bakt  fairtrade’. Ook basisschoolleerlingen kunnen hieraan meedoen
De wedstrijd wordt gehouden op 14 mei van 13.00 uur – 17.00 uur, bij de
Fairtrade kraam op het Maximaplein tijdens de manifestatie “Vier de Lente”.

Spelregels
1 Maak een creatieve hartige of zoete taart of cake.
2 Gebruik minimaal 2 fairtrade of lokale producten.
3 Lever het baksel in met het recept bij de fairtrade kraam tussen 13.00 uur
en 14.00 uur.

Een speciale jury beoordeelt alle ingeleverde creaties. Om 17.00 uur vindt
de prijsuitreiking plaats.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 7 juni 2022.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4


