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Bijdrage van Chris
Beste allen,

Het schooljaar vordert snel. Helaas ontvingen we vorige week het trieste
bericht dat een vader van 3 kinderen van onze school, plotseling was
overleden. Als school hebben we geprobeerd de kinderen en moeder bij te
staan. Diverse leerkrachten zijn ook naar de afscheidsplechtigheid geweest.
Daarnaast hebben we ook een gedenkhoekje ingericht waar iedereen die
daar behoefte aan had, een persoonlijke gedachte achter kon laten. We
wensen de kinderen en moeder veel sterkte de komende tijd.

In de vorige nieuwsbrief had ik al vermeld dat groep 8 de uitslag voor de
eindtoets van groep 8 zou ontvangen maar die was toen nog niet binnen. De
toets is door groep 8 goed gemaakt. De kinderen hebben hun best gedaan
en dat bleek ook uit de uitslag. De groep heeft iets boven het landelijke
gemiddelde gescoord. Ook de gegeven adviezen door school bleken goed
aan te sluiten bij de toetsuitslagen. Er is met twee ouderparen overleg
gevoerd over het aanpassen van het advies.

Nog een goede vier weken en dan mogen de kinderen weer met
zomervakantie. Aan het einde van een schooljaar vinden ook weer veel
activiteiten plaats. Zo was er het schoolreisje dat eindelijk (na de corona
jaren) weer doorgang kon vinden. De kinderen hebben hier met volle teugen
van genoten.
Het voert hier te ver om alle activiteiten op te noemen dus houdt u de mail
en parro goed in de gaten. Eén activiteit wil ik nog wel noemen en dat is dat
de kinderen van groep 8 vanaf 15 juni a.s. op kamp gaan. We wensen hen
erg veel plezier en mooi weer toe.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4
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Personele ontwikkelingen
We hebben per 1 juni jl. een nieuwe Intern Begeleidster op school. Dat is
mevr. Antoinet Wortelboer. Zij zal zich onder dit stukje zelf even voorstellen.
Marleen Hak is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan en heeft alle
zaken goed kunnen overdragen aan Antoinet. We wensen Marleen sterkte en
een mooie tijd toe en zien haar graag in november weer gezond en wel
terug op KLA4.

Binnen Voila is er de mogelijkheid dat werknemers aangeven dat zij van
mobiliteit gebruik willen maken. Annemieke Gout en Sandra Kreijns hebben
van die gelegenheid gebruik gemaakt en gaan KLA4 aan het einde van het
schooljaar verlaten. Het is natuurlijk jammer dat zij de school verlaten,
echter hun ambitie ligt op een ander terrein en dat hopen zij te vinden op
een andere school binnen de stichting. Wij wensen hen een mooie, nieuwe
uitdaging toe.

Omdat we weten dat er krapte is op de arbeidsmarkt en zeker in het
onderwijs, hebben we vroegtijdig geacteerd en voor de meivakantie diverse
vacatures uitgezet. Daar is erg goed op gereageerd. Er zijn veel reacties
binnen gekomen en samen met de BAC (Benoemingsadviescommissie van
KLA4) hebben we ongeveer twee weken dag in, dag uit gesprekken gevoerd.
Uit deze kandidaten hebben we al onze vacatures kunnen invullen met
nieuwe, enthousiaste en goede leerkrachten. Alle leerkrachten hebben
meerdere jaren ervaring in het regulier of speciaal onderwijs. In een
volgende nieuwsbrief zullen zij zich natuurlijk even voorstellen.
Met deze nieuwe medewerkers is de formatie voor komend schooljaar
2022-2023 rond. Daar zijn we erg blij mee en ook stiekem wel een beetje
trots. Ik wil iedereen bedanken (MR, teamleden) die hier zijn/haar steentje
aan heeft bijgedragen .

In de week van 21 juni zullen we de groepsverdeling en de leerkrachten
voor volgend jaar kenbaar maken.

“Beste ouders,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Antoinet
Wortelboer en ik ben 1 juni gestart als Intern Begeleider op
KLA4/Bongerd, waarbij mijn focus op KLA4 zal liggen.
Ik ben al lange tijd werkzaam in het onderwijs. Eerst als
leerkracht, daarna als Intern Begeleider binnen het regulier
en speciaal basisonderwijs.
Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan en kijk ernaar uit jullie
te ontmoeten. Samen kunnen we een mooi pad uitzetten
voor de kinderen, zodat elk kind zich volledig kan ontplooien
en talenten kan ontwikkelen. Mijn werkdagen zijn dinsdag,
woensdag en donderdag.
Groeten, Antoinet Wortelboer”
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Vanuit de ziekenboeg
De Ziekenboeg stroomt langzamerhand ook leeg. Zo is juf Annemieke op
dinsdag en woensdag al weer bijna de hele dag op school.
Juf Marja komt elke week al even kijken op school hoe het gaat. Ze gaat met
kleine stapjes vooruit.
Juf Dominiek (O.A) is ook al meerdere dagen op school te vinden en is weer
aan de slag met de kinderen.
Juf Roelie is al aan het re-integreren. Zij doet dit bij een andere werkgever.
Binnenkort is er overleg over de voortgang van re-integratie. Waarschijnlijk
kan ik in een volgende nieuwsbrief daar meer duidelijkheid over geven. Met
het bestuur is in ieder geval afgesproken dat ik op KLA4 blijf totdat Roelie
weer terugkomt op KLA4.

Ouders in de school na de zomervakantie
Op dit moment komt u alleen naar binnen op school wanneer u een
specifieke vraag heeft. We zijn voorzichtig geweest met het opnieuw
toelaten van alle ouders/verzorgers (hierna genoemd ouders) tegelijkertijd
in de school. De afgelopen periode hebben we binnen gebouw Atria met
elkaar het gesprek gevoerd over het binnenkomen van ouders in de groepen
in de ochtend. We zijn van mening dat het veel rust geeft wanneer de
ouders niet tot in de groepen komen. We zien dat kinderen rustig starten
met hun werk en makkelijker afscheid nemen. We vinden het ook belangrijk
dat u als ouder betrokken bent bij het leren en ontwikkelen van uw kind en
toch de gelegenheid krijgt om in de groepen te komen. Daarom passen we
na de zomervakantie onze regels rondom binnenkomen van ouders in de
groepen aan:
● In de eerste week na de zomervakantie mogen de ouders hun kinderen

tot in de groep brengen. Na deze eerste week gaan de kinderen
zelfstandig naar binnen en blijven de ouders buiten.

● In de week voorafgaand aan een vakantie mogen de ouders hun
kind(eren) ook tot in de groep brengen. Zo kunt u kijken wat er allemaal
aan de muren hangt en eens naar een weektaak of in de schriften
kijken.

● Kinderen die voor het eerst op school komen mogen door hun ouders in
hun eerste week ook tot in de groep worden begeleid.

● Daarnaast zullen de leerkrachten elke dag zoveel mogelijk bij de ingang
van hun lokaal staan. Mocht als ouder kort iets willen delen met de
leerkracht dan kan dat op dat moment.

Erratum studiedagen 2022-2023
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de studiedagen voor
aankomend schooljaar met u gedeeld. Ons bestuur heeft
helaas nog een studiedag gewijzigd. Dit is een
bestuursbrede studiedag voor alle scholen in Leusden. De
eerste studiedag voor aankomend schooljaar vindt daarom
plaats op dinsdag 13 september i.p.v. maandag de 12e. Wilt
u dit aanpassen in uw agenda? Een compleet overzicht van
de studiedagen vindt u op onze website.

http://kla4.school/nieuws/schoolkalender/
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Verkeerssituatie Asschatterweg
Afgelopen week is er een artikel in de Leusderkrant verschenen over de kruising
Middenweg - Asschatterweg waar vanaf 10 juni a.s. de verkeerslichten anders
worden afgesteld. Hierin wordt gesproken over gelijktijdig groen. Het was niet
duidelijk of er gelijktijdig groen gaat ontstaan voor fietsers en automobilisten,
hierdoor is enige onrust en bezorgdheid ontstaan.

Wij hebben contact gehad met de gemeente Leusden en
er is géén sprake van gelijktijdig groen voor auto’s
én fietsers. Alleen het autoverkeer op de Asschatterweg
krijgt gelijktijdig groen.
Fietsers en voetgangers behouden hun conflictvrije
oversteek en deze wordt voor fietsers richting het westen
gunstiger, omdat dan na de oversteek van de Middenweg
ook meteen de oversteek van de Asschatterweg kan
worden gemaakt.
Autoverkeer en (brom-)fietsers en voetgangers krijgen
dus niet gelijktijdig groen.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
In de herhaling!!!: GEZOCHT
KLA4 zoekt een contactouder voor de Dierenvallei. Je onderhoudt het
contact tussen school en bestuur van de Dierenvallei, denkt en 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 datumprikker.nl. Verzorgouders schrijven zichzelf via de
verstuurde link 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.

http://dierenvallei.nl/
https://facebook.com/dierenvallei
mailto:willem@hekhuis.nl
mailto:sjeulink@gmail.com
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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 start om
13.00 uur en eindigt om 16.00
uur. Tussen 13.15 uur en 14.00
uur lopen alle kinderen met een
sponsorloop mee. Na 14.00 uur
zijn er vele activiteiten, zoals:
● Loterij met geweldige

prijzen beschikbaar gesteld
door lokale ondernemers

● Allerlei gave spellen
● Stormbaan
● Oud-Hollandse spelletjes
● Springkussens
● Schminken
● Veel lekkers te eten en te

drinken
● Gezellige muziek

Alle kinderen ontvangen twee
gratis tickets voor deelname
aan activiteiten en één
consumptiebon (water is de
hele middag gratis verkrijg-
baar). Extra tickets en consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar.
De opbrengst van deze feestmiddag is voor de Dierenvallei en de
schoolbibliotheken. Alle informatie over de sponsorloop en het Atria Eindfeest
ontvangt u binnenkort via Parro.

Diversen
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
Tot aan de zomervakantie kunt u bij MFC Atria gebruikte frituurvetten en
-oliën inleveren. 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.
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Typecursus
Ook aankomend schooljaar wordt er vanaf september in Atria een
typecursus gegeven voor de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. U kunt uw
kinderen hiervoor al opgeven.

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


