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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2022-2023. Wat een
top zomer hebben we achter de rug. We konden volop genieten van de zon
en het mooie weer. Zoals elk jaar vliegt de zomervakantie weer voorbij en
mogen we weer met een nieuw schooljaar beginnen. Ik denk dat de
kinderen, en anders wel de ouders, weer staan te trappelen om naar school
te mogen. De leerkrachten hebben er alweer een weekje voorbereiden op
zitten en de eerste studiedag ligt ook weer achter ons. Alles startklaar om
de kinderen te ontvangen. Zoals u in de nieuwsbrief voor de vakantie al
heeft kunnen lezen starten er dit jaar 5 nieuwe leerkrachten. Zij hebben zich
al eerder voorgesteld en ook al met de kinderen kennis gemaakt. Iedereen
heeft er erg veel zin in om aan het nieuwe jaar te beginnen. Langs deze weg
wil ik iedereen dan ook een mooi, plezierig en fijn schooljaar wensen.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Schooltijden
Nog even een herhaling van de schooltijden:
De aanvangstijd van de lessen is om 8.30 uur. Dat betekent
dat de kinderen op dat tijdstip op school moeten zijn en in
de groep moeten zitten, zodat de leerkracht met zijn/haar
les kan beginnen. De schooldeuren gaan open vanaf 8.20
uur. Er is dus genoeg inlooptijd om op tijd op school te zijn.
Laten we het jaar goed beginnen en er voor zorgen dat alle
kinderen mooi op tijd op school en in de groepen zijn.

Reminder: Ouders in de school
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.
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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.

Informatieavond: dinsdag 6 september
19.00-19.45 uur - groep 1/2a - 1/2b - 1/2c - 5 - 5/6 - 6 (in het klas-
lokaal van uw kind)
20.00-20.45 uur - groep 3 - 3/4 - 4 - 7 - 8 (in het klaslokaal van uw
kind)

De informatie avond staat dit jaar gepland op dinsdagavond 6 september.
Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten van de groep vertellen
wat uw kind dit schooljaar allemaal gaat leren, is er gelegenheid tot vragen
stellen en kunt u kennismaken met de andere ouders/verzorgers uit de
groep van uw kind. In de groepen 7 en 8 wordt tevens informatie gegeven
over het voortgezet onderwijs. We hopen u allemaal op school te mogen
ontvangen.

Verwachtingsvol nieuws
Beste ouders/verzorgers,
Eindelijk kunnen wij het vertellen aan jullie en de
kinderen. Voor de vakantie wisten wij het al eventjes,
maar genoten wij in het geheim van het kleine wonder in
mijn buik! In februari verwachten wij er een gezinslid bij!
Ons eerste kindje. Wat zijn wij dolgelukkig, blij en
nieuwsgierig.
Vriendelijke groet,
juf Stéphanie
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Parnassys en Parro
Up to date houden leerlingengegevens
Wij willen u vragen om in Parnassys de naw-gegevens en de
telefoonnummers te controleren en indien nodig aan te passen.
In geval van bijv. ziekte, een val, etc. nemen wij in eerste instantie contact
op met ouders/verzorgers. Zijn zij niet bereikbaar, dan bellen wij het
noodnummer. Het is daarom prettig wanneer u bij het vakje ‘noodnummer’
ook een noodnummer en een naam invult (dus niet uw eigen naam en
nummer!).

AVG
In verband met de privacy-
wetgeving heeft de school de
plicht aan het begin van elk
schooljaar een inventarisatie
van de privacy voorkeuren te
maken. Het gaat dan om
voorkeuren m.b.t. het wel of
niet plaatsen van foto’s van uw
kind op de KLA4 website, parro,
de schoolgids of de nieuwsbrief.
Om deze inventarisatie efficiënt
te laten verlopen en de informatie aan ons administratiesysteem te
koppelen, gebruiken wij hiervoor de Parro-app. Uw voorkeuren die u vorig
schooljaar heeft opgegeven zijn verwijderd. Wij willen u verzoeken om
onderstaand stappenplan te volgen en de privacy-voorkeuren (opnieuw) in
te vullen.

Stappenplan privacy Parro:
1. Open de Parro app
2. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'
3. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'
4. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind
5. Volg deze stappen voor al uw kinderen.

Ouders die gescheiden zijn ontvangen binnenkort via de mail een formulier
met overige vragen. We verzoeken u dit formulier in te vullen en terug te
sturen of te geven aan Esther van de administratie (evvliet@kla4.school).
Bent u onlangs uit elkaar gegaan en heeft u dit nog niet eerder gemeld aan
school dan verzoeken we u dit per mail even aan Esther door te geven.

Ziekmelden
Vanaf dit schooljaar kunt u uw kind ziekmelden via parro. Daarnaast is het
nog steeds mogelijk om dit per mail (ziekmelden@kla4.school) of telefonisch
(033-4941719) te doen.
Voor het aanvragen van buitengewoon verlof gebruikt u het formulier dat u
kunt vinden via onze website (http://kla4.school/ouders/verlof-aanvragen/).

http://kla4.school/ouders/verlof-aanvragen/
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Jaarkalender KLA4
De jaarkalender kunt u vinden in de Parro agenda. Kijkt u goed naar de
vakanties en de studiedagen en vergeet natuurlijk ook niet de overige
activiteiten.

Informatie interne begeleiding
Onze intern begeleider is Antoinet Wortelboer, zij werkt sinds 1 juni 2022
voor KLA4 en heeft ruime ervaring als IB-er. Samen met de leerkrachten en
u als ouders probeert de IB-er op school alle kinderen passend onderwijs te
bieden. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit
bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of
begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat
een kind begaafd is en wellicht uitdaging mist, of omdat extra begeleiding
nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. Vaak kan de leerkracht
die extra ondersteuning prima zelf bieden, met zo nodig advies van de IB-er.

We onderscheiden de volgende niveaus van
ondersteuning:
Niveau 5 Externe ondersteuning of verwijzing
Niveau 4 Speciale ondersteuning in overleg met interne

deskundigen en gebruik makend van
deskundigheid van externe deskundigen in de
vorm van een arrangement

Niveau 3 Speciale ondersteuning in overleg met interne
deskundigen en/of eventueel gebruik makend
van consultatie van externe deskundigen

Niveau 2 Extra ondersteuning in de groep
Niveau 1 Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen.

De IB-er loopt regelmatig rond in de school en spreekt met alle leerkrachten
over de groepen en de individuele leerlingen. De leerkracht en de IB-er
spreken ook graag met u. Hoe gaat het thuis en wat werkt thuis prettig? Is
er meer nodig of is onduidelijk welk aanbod het meest passend is, dan
kunnen we in gesprek met ons ondersteuningsteam. Dit is de
onderwijsondersteuner van Samenwerkingsverband de Eem, Mireille van
Iperen, en de medewerker van het wijkteam, Angelique Meertens. Mocht uw
kind besproken worden met externe deskundigen, dan zijn er al gesprekken
met u als ouder geweest en sluit u aan bij het gesprek. We vinden uw
inbreng belangrijk. U kent uw kind immers het beste en we willen graag dat
u op de hoogte bent van de inhoud van de gesprekken.

De leerkracht is voor u het eerste aanspreekpunt over uw kind. Antoinet
Wortelboer is via de mail te bereiken awortelboer@kla4.school en telefonisch
op dinsdag, woensdag en donderdag.
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Zo werken wij met EDI
In alle groepen werken we met de principes
van ‘doordacht lesgeven’. Expliciete directe
instructie (EDI) is hier een onderdeel van.
Binnen EDI heeft een goede les een duidelijk
doel dat concreet omschrijft wat de
leerlingen aan het eind van de les weten en
kunnen. Bovendien is een duidelijk doel
controleerbaar. Het is fijn dat bijna alle
methodes die wij gebruiken werken met één
lesdoel per les zo blijft het overzichtelijk voor
alle leerlingen. Het doel wordt tijdens de les
regelmatig herhaalt, hierdoor merken de
leerlingen dat alle fasen van de les
samenhangen met het lesdoel. Het delen van
het lesdoel zorgt ervoor dat kinderen
actiever worden betrokken bij de les.

Bericht van de leescoördinator
Wist u dat zo'n 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen en
schrijven? Een kwart van de vijftienjarigen leest niet op het basisniveau.
Wie niet goed kan lezen wordt buitengesloten in onze samenleving. Er is een
relatie tussen laaggeletterdheid en werk, gezondheid en financiën.

Op KLA4 vinden we goed leren lezen ontzettend belangrijk. Daarom hebben
we ons het afgelopen schooljaar extra verdiept in kwaliteit sterk
leesonderwijs.

Als leescoördinator van de school heb ik mij tijdens mijn opleiding tot
coördinator lezen bezig gehouden met het schrijven van een leesbeleidsplan
voor KLA4. Als team hebben we al mooie stappen gemaakt, die ik graag
even kort voor u op een rij zet:

● De applicatie Leeshelden zetten we in als hulpmiddel bij het technisch
leesonderwijs. Deze kaarten van Luc Koning gebruiken we dagelijks 10
minuten in de klas en krijgen de kinderen regelmatig mee naar huis als
ze er op school voldoende mee geoefend hebben.

● Leesbevordering vormt een belangrijk onderdeel van het technisch
leesonderwijs bij ons op school. Een grotere motivatie zorgt immers
voor meer leeskilometers. Wekelijks besteden we minimaal 30 minuten
aan leesbevordering door inspirerende werkvormen in te zetten, zoals
boekendans of een coverquiz. Onze biebouders komen elke maand in
de klas om een boek te promoten, er staan weer veel bibliotheek
bezoeken gepland en de hele school leest dagelijks van 8.30 tot 8.50
uur in de verschillende leeshoeken en natuurlijk in de klas.
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● Vanaf dit schooljaar bieden we Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
groepsdoorbroken aan, zodat alle leerlingen op hun eigen leesniveau
kunnen oefenen met leesbegrip.

We gaan ervoor om samen met u als ouders alle leerlingen te
enthousiasmeren voor het lezen van boeken!
Else van Vliet, leescoördinator KLA4, (elsevanvliet@kla4.school)

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Afscheid Wim Couwenberg
Op vrijdag 2 september nemen we afscheid van Wim
Couwenberg (beheerder Dierenvallei). Hij heeft 20 jaar de
rol van beheerder vrijwillig op zich genomen en is meer
dan 40 jaar vrijwilliger geweest.
● Om 13.00 uur maakt Wim een ererondje op paard en

wagen (is een verrassing) en staan de kinderen
klappend langs de kant van de weg.

● Van 14.00 - 15.00 uur kunt u als ouder/verzorger
afscheid nemen. Wim is dan aanwezig bij de
Dierenvallei.

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.

Corona en Huidige adviezen augustus 2022
Naast de geldende isolatieregels bij een positieve (zelf-)test willen wij
nogmaals het belang benadrukken van het naleven van de basisadviezen.
Zoals al vaker gecommuniceerd is het belangrijk dat men zich ook nu nog
aan de basisadviezen houdt om de verspreiding van het virus zoveel
mogelijk tegen te gaan. De basisadviezen die nog altijd gelden zijn
hieronder te zien.

Bij een positieve test in de groep of klas blijft het van belang om
leerlingen en hun ouders te informeren.
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Coronaregels in het onderwijs
Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona.
Verder geldt op school de volgende regel.

Klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest!

Heeft een leerling of medewerker klachten die passen bij het coronavirus?
Dan doen zij het volgende:

● De leerling of medewerker blijft thuis.
● De leerling of medewerker doet een zelftest. Zij krijgen gratis zelftesten

via de school.
○ Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis.
○ Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar

school.

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

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

