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Bijdrage van Chris
Beste allen,
De eerste twee weken liggen alweer achter ons. De kinderen en de
leerkrachten zijn goed begonnen. Afgelopen week en komende week zijn
ook weer de afstemmingsgesprekken tussen de leerkracht en de kinderen en
ouders. Dinsdagavond 6 september vindt de informatieavond in de groep
van uw kind plaats. Hierbij vertelt de leerkracht meer over de groepen de
invulling van het lesprogramma.
Dit schooljaar zullen we als schoolteam weer de nodige aandacht geven aan
de ontwikkeling van EDI. Expliciete Directe Instructie. We volgen nog een
aantal trainingen op dit terrein zodat iedereen op dezelfde manier de
instructie aan de kinderen kan geven. Ook de nieuwe leerkrachten werden
hierin bijgeschoold op maandag 5 september jl.
Onze taal/leescoördinator Else heeft ook een mooie opzet gemaakt voor het
lezen en leesbevordering. Elke ochtend gaan alle leerlingen (uitgezonderd de
groepen 1/2) van 8.30 uur tot 8.50 uur lezen in de groep. Zo ziet en merkt u
dat KLA4 in beweging en ontwikkeling blijft.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Personele ontwikkelingen
Binnenkort zal er een vacature verschijnen voor een leerkracht voor groep
1/2b (drie dagen) naast juf Annette. Voor de zomer dachten we dat we alles
op een goede manier rond hadden met de bezetting maar op het laatste
moment trok een nieuw aangestelde leerkracht zich terug waardoor er
alsnog een gat in de formatie ontstond. Gelukkig was juf Inge B. bereid om
tijdelijk extra te werken zodat we op een goede manier het schooljaar
konden starten. Dus nu zijn we opzoek naar een structurele invulling van de
formatie.

Aanbod studiedagen
Beste ouders/verzorgers,
De Skillz United Studiedagen keren ook dit schooljaar weer
terug voor zowel KLA4 als de Bongerd. Op dinsdag 27
september a.s. is de eerste Skillz United Studiedag. Met 3
toffe activiteitengebieden (Techniek, Sport&Spel, Drama)
gaan er weer verschillende workshops gegeven worden. Bij
goed weer zal er ook weer een springkussen aanwezig zijn.



06-09-2022

Mochten jullie dinsdag 27 september niet kunnen, dan is er ook een Skillz
United Studiedag op donderdag 17 november (ook daar kan jij je al voor
inschrijven).
Skillz United heeft ervoor gekozen geen prijsverhoging toe te passen dit
schooljaar; de deelname aan een studiedag blijft € 20,- per kind.

Inschrijven kan via de volgende link:
https://www.skillzunited.nl/inschrijven-evenement/.
(Kies bij evenement voor de juiste school en noteer vervolgens de juiste
datum. Mocht jij beide studiedagen willen meedoen, schrijf jezelf dan voor
beide dagen los in.)

Groetjes Team Skillz United

Nieuws vanuit de Dierenvallei
Afscheid Wim Couwenberg
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid
genomen 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.
Wim werd samen met zijn vrouw opgehaald
in een paardenkoets. Onderweg naar de
Dierenvallei werden zij toegejuicht door alle
kinderen van Atria die langs de route
stonden. Wim heeft alle kinderen op een
ijsje getrakteerd en om 15.00 uur was er
een afscheidsreceptie waarbij de
symbolische sleutel van de Dierenvallei
overgedragen werd aan de nieuwe
beheerder; Irene de Moree! Wij danken
Wim voor zijn niet aflatende inzet voor de
Dierenvallei en wensen Irene veel succes als nieuwe beheerder.

Gezocht
Iedere schooldag zijn er kinderen van Atria in de stal en in de weiden van de
Dierenvallei te vinden. In de weekenden en de vakanties zorgen
ouders/vrijwilligers ervoor dat onze dieren niets tekortkomen en geven de
dieren water en voer en kijken of alles in orde is. Wij kunnen bij de
verzorging in de weekenden of de vakanties nog ouderhulp gebruiken. Het
gaat ongeveer om een uurtje per dag, het tijdstip mag je zelf bepalen. Bij
interesse kunt u mailen naar de administratie (evvliet@kla4.school).

https://www.skillzunited.nl/inschrijven-evenement/
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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. Voor kinderen
geboren in 2019 hebben wij helaas geen plek meer!! Een aanmeldformulier
kunt u per mail (evvliet@kla4.school) aanvragen bij de administratie.

KidsRun 21 september 2022
Na twee jaar afwezigheid zijn we terug met de
KidsRun en Dorpsloop Leusden. Op
woensdagavond 21 september is het
eindelijk weer zover!
Leerlingen in groep 3 t/m 8 kunnen GRATIS
meedoen aan de KidsRun. Het parcours is
ongeveer 1,3 km. De start en finish zijn op ’t
Erf. Om mee te doen, is het van belang dat u
uw kind vooraf aanmeldt via:
http://www.kidsrunleusden.nl/inschrijven/inschrijven-kidsrun

LET OP: Het aanmelden verloopt dus niet via school!!!

Aanmelden kan tot en met maandag 12 september. Op maandag 19 of
dinsdag 20 september krijgt het kind op school het startnummer.
De KidsRun start om 18.00 uur en per leeftijdsgroep is er elke 10 minuten
een start. Jongens en meisjes lopen in eigen groepen; de groepen 7 en 8
worden samengevoegd. Meer informatie vindt u op www.kidsrunleusden.nl

Scholen in de Kunst
In de vestiging aan de Eikenlaan 1 gaan weer nieuwe, creatieve cursussen
voor basisschoolleerlingen van start! Het volledige aanbod in Leusden vindt
u hier!

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 4 oktober 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

http://www.kidsrunleusden.nl/inschrijven/inschrijven-kidsrun
https://scholenindekunst.nl/cursusaanbod/cursusaanbod-leusden/

