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Bijdrage van Chris
Beste allen,

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ook dit jaar was weer een
enerverend jaar. Corona lijkt alweer ver weg maar aan het begin van het
jaar hadden we daar toch nog mee te dealen. Pas na de voorjaarsvakantie
2022 werden de maatregelen (gedeeltelijk) losgelaten. Gelukkig konden
daardoor dit jaar weer een groot aantal activiteiten doorgang vinden. Samen
is toch leuker dan alleen. Afgelopen week heeft groep 8 de musical voor de
ouders en de kinderen van de school opgevoerd. Woensdagochtend nemen
zij afscheid van school. Een grote stap voor deze kinderen. Na acht jaar
basisschool gaan ze naar het Voortgezet Onderwijs. Iets waar ze echt aan
toe zijn. We wensen hen veel plezier een een mooie toekomst toe.
Het Atria feest is ook een groot succes geworden. Het mooie weer hielp erg
mee. De opkomst was groot en de organisatie was top geregeld. Er is een
mooi bedrag voor het goede doel opgehaald van ruim € 6100,-. Deze week
is een week van afronden en opruimen. Vrijdag om 12.00 uur zijn de
kinderen vrij en ze komen weer terug op maandag 22 augustus op school bij
hun nieuwe juf of meester. Namens alle medewerkers van KLA4 wensen we
iedereen een fijne vakantie en graag gezond weer terug.

Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Vanuit de ziekenboeg en personele ontwikkelingen
– Juf Marja is weer aan het re-integreren. Zij zal na de zomervakantie ook

nog re-integreren in groep 3. Zij zal samen met juf Mirjam Verkamman
ma-di-woensdag de groep draaien.

– Juf Dominiek. Het gaat steeds beter met haar en zij zal na de zomer meer
uren gaan re-integreren.

– Juf Annette is aan de beterende hand. Zij zal naar verwachting na de
zomervakantie weer hersteld zijn.

– Juf Annemieke is bijna volledig hersteld. Zij zal na de zomervakantie voor
Voila gaan werken op de taalschool bij de Heerd.
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– Marleen (IB) is afgelopen zaterdag bevallen van
een prachtige dochter genaamd Fenna. Fenna is
51 cm lang en weegt ruim 4400 gram. Moeder en
dochter maken het goed. Mocht u een kaartje
willen sturen dan kunt u dit t/m vrijdag 8 juli
inleveren bij de administratie.

Vorige week woensdag hebben de kinderen al even kennis kunnen maken
met hun nieuwe leerkracht. Hieronder stellen de nieuwe leerkrachten
zichzelf even voor:

Even voorstellen
Beste allemaal,
Mijn naam is Laura van Schaik en ik ben 28 jaar oud.
Sinds maart woon ik samen met mijn vriend en kat in
Leusden. Hier ben ik enorm blij mee! Naast mijn werk
hou ik van wandelen, lekker eten, zonnig weer, yoga,
de wereld ontdekken, planten, dieren en natuur.
Ik sta al een poosje voor de klas en heb veel affiniteit
met het lesgeven aan de middenbouw. Het huidige
schooljaar sta ik fulltime voor een groep 4. Daarvoor
heb ik op het speciaal onderwijs gewerkt en een tijdje invalwerk gedaan op
verschillende scholen. Ik kijk er erg naar uit en ontmoet jullie graag na de
zomervakantie!
Vriendelijke groet,
Laura van Schaik

Beste ouder(s) en kinderen,
Mijn naam is Petra van der Hoeven. Ik ben 42 jaar
oud en woon in het Leusderkwartier in Amersfoort.
Lekker dicht bij Leusden en dus kan ik fijn op de fiets
naar KLA4 gaan komen. Ik woon samen met Tom, zijn
zoontje Mats van 9 jaar en onze dochter Bo van bijna
3 jaar.
In mijn vrije tijd ga ik hardlopen of drink ik graag een
kopje koffie in de stad. We wonen dicht bij het bos en
daar zijn we dan ook regelmatig te vinden voor een
wandeling. Ik werk nu zo’n 19 jaar in het onderwijs en
heb veel ervaring met het werken in de onderbouw. Ik heb op scholen in
Vianen en IJsselstein gewerkt en afgelopen jaar werkte ik op een school in
Amersfoort.
Ik heb erg veel zin om te gaan beginnen op KLA4 en kijk er naar uit kennis
te maken met jullie.
groetjes (juf) Petra
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin Klijnen van Veldhuizen en ik ben 31
jaar oud. In mei 2021 ben ik getrouwd met David. Wij
wonen in een heel fijn huis, met onze twee katten, vlakbij
het zwembad in Leusden. Ik zing in een coverband. Wij
repeteren wekelijks en hebben soms een optreden. Naast
zingen vind ik dansen ook erg leuk. Van de Hupsakee tot
salsa dansen, als het maar op muziek is! Thuis doe ik
graag lezen, puzzelen, spelletjes spelen en series kijken. Ik
heb er enorm veel zin in om komend schooljaar op KLA4 te
mogen werken met de kinderen van groep 5-6. Wil je nog
meer van me weten? Loop gezellig bij me binnen!
Groetjes, Robin

Mijn naam is Saskia van Beek en ik ben aankomend
schooljaar leerkracht van groep 7 op KLA4.
Ik ben 22 jaar oud en woon samen met mijn vriend in
Scherpenzeel. Naast het lesgeven, houd ik van sporten,
reizen en koken.
Ik heb er onwijs veel zin in om te beginnen op KLA4 en
kijk ernaar uit u beter te leren kennen.

Beste ouders van KLA4,
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie. Ik ben Lenne
Koevoets, 28 jaar en volgend jaar voor 2 dagen werkzaam
op de KLA4! Hier heb ik super veel zin in.
Samen met mijn dochtertje Abby van 7 maanden woon ik
in Leusden. Ik ben nu zo'n 6 jaar werkzaam in het
onderwijs, ik heb hiervoor op de Vrijeschool in Driebergen
gewerkt dus dit wordt mijn eerste jaar op een reguliere
school. Ik zal 1 dag naast Stéphanie in groep 8 komen te
staan en 1 dag naast Bas in groep 5. Ik vind muziek
maken en zingen ontzettend leuk, dit is dan ook iets wat ik veel met de
kinderen wil gaan doen. Ik kijk er naar uit om jullie en jullie kinderen te
gaan ontmoeten volgend schooljaar.
Voor nu een heel fijne zomervakantie gewenst en tot in het nieuwe
schooljaar!
Vriendelijke groetjes,
Lenne

Studiedag 3 juni
Afgelopen studiedag zijn we als team verder gegaan met het verbeteren van
onze onderwijskwaliteit. We hebben gekeken naar onze uitleg aan de
kinderen. Volgen we daarbij gezamenlijk de nieuwe wetenschappelijke
inzichten? Wat gaat goed en wat kan nog beter? Ook hebben we het afgelo-
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pen half jaar geëvalueerd. Zoals eerder al aangegeven zijn we bezig met het
traject van EDI (Expliciete directe Instructie). Was het groepsaanbod
passend? Wat zien we in de resultaten, wat begrijpen we daaruit en met
welk aanbod adviseren we de nieuwe leerkracht volgend schooljaar te
starten? We sloten de dag af met een fietstocht naar Amersfoort alwaar we
een out of the box challenge hadden, waarin we grappige opdrachten deden
en aansluitend hadden we een etentje. Het was een fijne dag met
afstemming, lol en energie voor de toekomst.

Nieuws vanuit de Dierenvallei
In de zomervakantie is de Dierenvallei iedere woensdagmiddag

geopend van 14.00 uur - 16.00 uur!

Logées
De kalfjes Cato en Pietje (zie foto links en midden) logeren tot half september in
de Dierenvallei. Daarna gaan zij weer terug naar Zorgboerderij Groot Kootwijk in
Barneveld.

Gezocht: bestuurslid externe contacten
In het bestuur van de Dierenvallei is een vacature voor een bestuurslid Externe
Contacten. We zoeken een enthousiaste (groot)ouder van een van de scholen,
die de website en Facebook wil bij houden, folders en brochures verzorgt en af
en toe meedenkt en -vergadert. Meer info geeft Willem Hekhuis graag
(willem@hekhuis.nl).

Atria Eindfeest
Vrijdag 1 juli konden we eindelijk (na 2 jaar te hebben overgeslagen) het Atria
Eindfeest weer vieren. Na een warming-up, verzorgd door onze eigen
gymmeester Tom samen met twee sportieve gasten, startten de fanatieke
renners uit alle groepen aan de sponsorloop. Geweldig dat er zoveel fans
aanwezig waren om de kinderen aan te moedigen.
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Na schooltijd was het tijd voor allerlei activiteiten. De stormbaan en het
schminken waren favoriet, maar ook de suikerspinnen en popcorn waren gewild.
De middag werd afgesloten met een loterij met prijzen uit het hele dorp! Vele
ouders, kinderen en collega’s hebben we blij kunnen maken met prijzen
beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De Ouderraden van beide scholen
hebben samen met de teams een mooi feestje neergezet voor de kinderen. Heel
veel dank voor deze organisatie!

We hebben een geweldig bedrag van € 6155,65 opgehaald voor de Dierenvallei
en uitbreiding van de schoolbibliotheken. We danken u allemaal voor uw bijdrage
en aanwezigheid. Volgend jaar weer!!

Diversen
Jaarkalender KLA4
Vanaf 22 augustus kunt u de jaarkalender vinden in de Parro agenda. Kijkt u
goed naar de vakanties en de studiedagen en vergeet natuurlijk ook niet de
overige activiteiten.

Ziekmelden kind
Naast het ziekmelden van uw kind per mail (ziekmelden@kla4.school) of
telefoon (033-4941719), zal het vanaf augustus mogelijk zijn om hem/haar
via Parro ziek te melden.

Jaarverslag 2021 van Stichting Voila online
Het jaarverslag 2021 van Voila is gepubliceerd. We hebben een beknopt
publieksverslag gemaakt, waarin u op hoofdlijnen een beeld krijgt over 2021
van onze organisatie als geheel. Wilt u volledig worden geïnformeerd, dan
verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 van Voila. Dit is te vinden op
www.voilaleusden.nl en is ook als linkje opgenomen in het publieksverslag.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer toe.

Huggy Wuggy
We willen u graag even op de hoogte brengen van het
volgende:
Huggy wuggy is bekend van Poppy Playtime; een online
‘survival horror videogame’. In het spel ben je in een
donkere en verlaten speelgoedfabriek terwijl je puzzels
oplost op zoek naar mensen die daar ooit verdwenen zijn.
De fabriek staat vol met kwaadaardig speelgoed, waar
huggy wuggy er een van is. Doel van het spel is om te
overleven en te voorkomen dat je gepakt wordt door het
gruwelijke speelgoed…
Word je toch gepakt in het spel, dan word je dood
geknuffeld terwijl Huggy Wuggy enge dingen in je oor fluistert.

Huggy Wuggy is vooral op TikTok is Huggy een trend. Veel fans gaan aan de haal
met het karakter en maken zelf filmpjes en die gaan van onschuldig naar
ontzettend eng. Ook in het populaire spel Roblox komen Huggy en de andere
karakters uit het spel voorbij. Via Whatsapp worden video's en memes van
Huggy rondgestuurd. Er zijn zelfs video's van Peppa Pig waarin Huggy een rol
speelt.

https://drive.google.com/file/d/1gk0u3ebq24EQdeMpoGvAjZ45zIMf1X76/view?usp=sharing
http://www.voilaleusden.nl/
http://www.voilaleusden.nl
http://www.voilaleusden.nl/
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Het spel Poppy Playtime heeft een PEGI-advies van 12 jaar en ouder. Voor die
groep kan het spel een leuk en uitdagend spel zijn om te spelen. Is je kind
jonger? Pas dan op, want zij kunnen behoorlijk schrikken van Huggy. Zij maken
lastiger onderscheid tussen echt en nep en kunnen nachten wakker liggen van
het enge figuur.
Er zijn gevallen gemeld waarin kinderen Huggy Wuggy naspelen en elkaar
hardhandig knuffelen en enge dingen in elkaars oor fluisteren.

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.

Gratis bibliotheekabonnement voor kinderen
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden
van de Bibliotheek Eemland? Met een jeugdabonnement
mag je onbeperkt materialen lenen, dus ook e-books en
luisterboeken voor de jeugd.
Link:
https://www.bibliotheekeemland.nl/lidmaatschap/Abonnementen.html

Op de site van de bieb, www.bibliotheekeemland.nl, vindt u leestips voor
tijdens de zomervakantie, online boeken mee op vakantie, etc.

http://www.bibliotheekeemland.nl
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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.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 6 september 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4


