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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Er zit weer een actieve tijd aan te komen dit
laatste kwartaal van het jaar.
De aftrap is op 5 oktober met de
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek
staat weer voor de deur. Dit jaar is het
thema: Gi-ga-groen! Boeken over de natuur
staan hierbij centraal. Op woensdagochtend
5 oktober om 8.30 uur openen we samen de
Kinderboekenweek op het schoolplein met
het lied van kinderen voor kinderen. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn. Over het verdere programma van de
Kinderboekenweek heeft u een aparte brief ontvangen. Ook over de andere
activiteiten wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd.

Afgelopen dinsdag 27 september hadden de leerkrachten een studiedag. Het
was een heel gevarieerde dag. Zo was de ochtend ingericht om het met
elkaar te hebben over het onderwijs op KLA4. Doen we de dingen die we
doen nog op de juiste manier en hoe denken we over onderwijs? Daarna
werden we getrakteerd op een gastdocent die met ons heeft gekeken naar
het muziekonderwijs op KLA4 en hoe we hiermee in een doorgaande lijn op
KLA4 verder kunnen. De middag was ingericht met instructie over EDI. Wat
hebben we de afgelopen periode geleerd en hoe is dit geland in de praktijk?
Het tweede deel van de middag over EDI ging over het differentiëren in de
groep. Hoe kun je op een goede manier differentiëren en waar loop je in de
praktijk (nog) tegen aan?

Vorige week mocht ik even aansluiten bij de Ouderraad van KLA4. Wat een
mooie en fijne club met ouders is dit. Ik loop nu toch al heel wat jaartjes
mee in het onderwijs maar zo’n grote, enthousiaste en betrokken OR heb ik
niet vaak meegemaakt. De OR pakt op en begeleid erg veel activiteiten die
georganiseerd worden. Hiervoor is veel inzet nodig maar doordat er veel
ouders actief betrokken zijn, zijn de taken goed te verdelen. Maar denk nu
niet als u dit stukje leest, “mijn hulp is niet meer nodig”! Dan heeft u het
verkeerd. Hulp blijft altijd nodig!
Als laatste wil ik u er nog op wijzen dat u de week voor de herfstvakantie uw
kind tot in de groep mag brengen en ook daar weer mag ophalen. We
vragen u wel om te zorgen dat u om 8.30 uur de groep weer heeft verlaten
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4
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Yoleo, voor kinderen die lezen lastig vinden
Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. Zij komen
daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten hun woordenschat en ze
leren zich in te leven in anderen. In
onze samenleving is dat van belang.
Veel kinderen maken vanwege
dyslexie, andere leesproblemen of
omdat ze simpelweg liever in
bomen klimmen, te weinig
leeskilometers, terwijl ze in latere
fasen van het onderwijs en tijdens
hun werkende leven veel teksten
moeten verwerken.
Yoleo heeft digitale boeken voor
lezen op pc, laptop of tablet. De
tekst van het boek wordt
gecombineerd met een voorlees-
stem en een gele meeleescursor. Dit
maakt lezen leuker en makkelijker. De boeken zijn gratis voor kinderen met
een abonnement van de openbare bibliotheek.
Kinderen kunnen overal waar ze de beschikking hebben over een laptop, pc
of iPad (alleen met verbinding met internet) met Yoleo lezen. Dus waar en
wanneer het hen uitkomt. Uw kind kan thuis, met uw toestemming, een
gratis account aanmaken en dit koppelen aan zijn/haar lidmaatschap van de
openbare bibliotheek. Op Yoleo.nl leest u meer over de werkwijze, het
aanmaken van een gratis account en het lenen van boeken.
Wij wensen uw kind veel leesplezier!

Begrijpend lezen, hoe leer je het?
Begrijpend lezen leren kinderen door veel verschillende tekstsoorten te lezen
en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Denk aan nieuwsberichten,
handleidingen, verhalen of gedichten. Wat voor soort tekst is het, wat
betekenen de moeilijke woorden, wat wil de schrijver ermee en wat vind je
ervan? Je leert het ook doordat de leerkracht dit hardop denkend voordoet.
Bijvoorbeeld "in de tekst Prinsjesdag staat het woord Rijksbegroting. Dat
woord ken ik niet. Begroting heeft met geld te maken, zou dit iets met geld
zijn? Even verder lezen om te kijken of het woord wordt uitgelegd .... "

Begrijpend lezen begint al bij de de groepen 1-2. Door voor te lezen en over
de tekst te praten. Rond groep 4 gaan kinderen steeds meer zelf lezen in
plaats van luisteren. De eerste teksten zijn eenvoudig, gaandeweg wordt het
moeilijker. De teksten zijn langer, bevatten meer lastige woorden en zinnen,
en er zijn meer onderlinge verbindingen in de tekst.
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Kinderen verschillen in deze vaardigheid. Om het te leren gebruik KLA4
Nieuwsbegrip met allerlei teksten over actuele onderwerpen. Het niveau
verschilt, van AA voor groep 4 tot D voor onderbouw voortgezet onderwijs.

Vanaf dit schooljaar geven we de les op vrijdag groepsdoorbrekend. De
kinderen zijn ingedeeld op hun eigen niveau, zodat de tekst en het gesprek
met vragen over de tekst niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn.
Begrijpend lezen is geen vak apart, het zit in alle vakken verweven en komt
dan ook op veel meer momenten aan de orde dan tijdens de les op vrijdag.
Op die andere momenten zitten de kinderen allemaal in hun eigen groep bij
de eigen leerkracht. De leerkracht heeft dus zelf zicht op de ontwikkeling
van de kinderen.
We kijken komend half jaar hoe de groepsdoorbrekende les bevalt. Wat
vinden de kinderen? Is het passend voor elk kind? Wat werkt en wat willen
we toch anders? Wordt vervolgd...

Boekenactie tijdens Kinderboekenweek
Sinds kort is Leusden een boekhandel rijker. Boekhandel Rosetta in
winkelcentrum de Hamershof (De Komenij 4) heeft een ruime collectie
boeken. Eenmaal binnen vergeet je de tijd.

KLA4 werkt samen met boekhandel Rosetta bij het saneren en vernieuwen
van de schoolbibliotheek. Daarom komt Rosetta met een mooie actie,
exclusief voor de scholen waarmee ze samenwerkt. Deze actie geldt ook
voor de Bongerd.



04-10-2022

Koopt u tijdens de kinderboekenweek (woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober)
een boek bij boekhandel Rosetta, dan kunt u de bon op school inleveren bij
de leerkracht. De school verzamelt alle bonnen en kan daarmee voor 20%
van het totaalbedrag boeken uitzoeken. U kunt de bonnen t/m maandag 17
oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

Helpt u mee onze schoolbieb verder uit te breiden?

Interne contactpersonen
Op school zijn wij, Inge Arbon en Petra Vissers,
de interne contactpersonen. Binnenkort gaan
wij bij elke klas langs om te vertellen wat dit
betekent. In de onderbouw (groep 1 t/m 4)
lezen wij het prentenboek “Giechelgeheimpjes”
voor. In het boek komen situaties voor met
allerlei geheimpjes. Duidelijk wordt dan ook
welk geheim leuk is en welk geheim niet. Welk
geheim je niet voor jezelf houdt en moet delen
met een volwassene.

In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) vertellen wij het volgende tijdens dat
bezoekje.

Op school ben ik juf Petra Vissers van groep 1/2A en “intern
contactpersoon”. En ik ben juf Inge Arbon, leerkrachtondersteuner voor de
hele school en “intern contactpersoon”. Je vraagt je misschien af wat dat is.

Soms gaan dingen helemaal mis. Je hebt een langdurige ruzie met iemand
op school, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos
of verdrietig van wordt. En niet zomaar een beetje, het zit je echt behoorlijk
dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het uit met
degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier.

Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je vriend,
vriendin, je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.
Soms werkt dat allemaal niet. Dan kun je altijd bij ons terecht, want wij zijn
de “interne contactpersonen”.
Ik zal je helpen een oplossing te vinden voor jouw probleem. We praten er
samen over en gaan een manier zoeken om jouw probleem te laten stoppen.

Je denkt misschien: “maar ik heb helemaal geen probleem!”. Dat is
natuurlijk fijn, wij hopen dat dat zo blijft. Maar, als je op een keer toch wel
wat hulp kunt gebruiken bij het oplossen van jouw probleem, dan is het
belangrijk dat je weet, dat je altijd onze hulp mag vragen.
Loop even bij een van ons binnen of doe een briefje in de brievenbus, met
daarop je naam en je groep, dan neemt een van ons zo snel mogelijk
contact met je op. De brievenbus hangt bij de teamkamer.
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Verkeer rond de school
Voor iedereen is het natuurlijk vanzelfsprekend dat de
veiligheid voor onze kinderen voorop staat, maar samen
kunnen we er voor zorgen dat het ook werkelijk en
realistisch wordt. Deze informatie is voor alle ouders,
verzorgers en leerlingen van basisschool KLA4 en de
Bongerd. Het geeft weer hoe de kinderen het veiligst te
voet, te fiets of met de auto naar school toe kunnen. We
verzoeken u dit goed te lezen en ook met uw kind(eren)
te bespreken. In de klassen zullen we hier ook aandacht
aan geven.

Als uw kind met de auto wordt gebracht:
– De parkeerplaats heeft een speciaal Kiss&Ride gedeelte voor als u uw

kind alleen wilt afzetten. U kunt hier stoppen en direct weer doorrijden.
– Wanneer u met uw kind mee naar het schoolplein wilt lopen, kunt u

parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
– Wij verzoeken u met klem om niet dubbel te parkeren of in de bocht te

parkeren. De straat/parkeerplaats wordt door de geparkeerde auto's
dusdanig versmald dat er voor kinderen onoverzichtelijke situaties
ontstaan.

Als uw kind met de fiets komt:
– Fietsers komen via het fietspad aan de Asschatterweg het schoolplein op.

Hier stappen zij van de fiets af en lopen met de fiets aan de hand naar de
fietsenrekken.

– Wij willen u en uw kind verzoeken om niet met de fiets over de
parkeerplaats te fietsen.

– De fietsers houden rekening met de voetgangers.

Als uw kind lopend naar school komt:
– Voetgangers kunnen via verschillende kanten het schoolplein betreden.
– Wij willen u en uw kind verzoeken om de parkeerplaats te mijden

wanneer u niet met de auto gaat.

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.

Uitnodiging voor de identiteitscommissie van Voila
Voila is een unieke stichting omdat ze verantwoordelijk is voor scholen met
meerdere identiteiten: katholiek, openbaar, christelijk. Dit betekent dat we
voortdurend aandacht hebben voor zowel de overeenkomsten als het eigen
verhaal van elke school. Zeker als het gaat om identiteit en
levensbeschouwing. Dan gaat het altijd om het onderwijs dat uw kind krijgt.



04-10-2022

Wanneer is het goed? Hoe voeden we onze kinderen op voor onze
samenleving en alle vragen die daarin spelen? Welke rol spelen
levensbeschouwing en de ontwikkeling van onze kinderen als zelfbewuste en
sociale mensen? In de komende tijd zetten we als Voila hier volop op in!

Voor deze mooie vragen heeft Voila een
identiteitscommissie. Deze bestaat uit ouders en
onderwijsprofessionals van verschillende scholen. Die
commissie deelt hun vragen en visies met iedereen van
onze stichting. En daar hebben we u/jou voor nodig!

Onze identiteitscommissie is dringend op zoek naar
nieuwe leden. Je mag goede, inhoudelijke gesprekken en
inspiratie van verschillende kanten verwachten. Daarin
worden we begeleid door een externe deskundige.

Ongeveer 3-4 keer per jaar komen we op een avond als commissie bij
elkaar. Je bent heel erg welkom! Geef je op bij onze bestuurder, Akke
Wiersma (awiersma@voilaleusden.nl).
Graag tot snel!

Kinderkoor Sint Maarten
Op zaterdagavond 5 november a.s. om 18.30 uur zal er weer een Sint
Maarten optocht plaatsvinden met lampionnen en het muziekkorps. Aan
kinderen van groep 4 t/m 8 die het leuk vinden om in het kinderkoor te
zingen, vragen we de ouders van deze kinderen om hen aan te melden bij
koordirigente Helmi Ruis (Helmi.Ruis@gmail.com of 06-155 73096)
Repetities zijn op maandag 17 oktober van 14.30 – 15.30 uur en op
zaterdag 5 november van 17.45 tot 18.15 uur in de St Jozefkerk aan de
Hamerveldseweg 51.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 8 november 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

mailto:Helmi.Ruis@gmail.com

