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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.

Het kinderboekenweekthema is door dik en dun:

Volgende
‘Kraatsjournaal’
4 oktober 2017
Belangrijke data
25 sept. Inloop groep 1-3
26 sept. Schoolkorfbal
3 okt. Opening
kinderboekenweek ‘door
dik en dun- vriendschap’
3 okt. Gebedsgroep
4 okt. Dierendag
10 okt. Boekenmarkt om
11.55 uur
10-12 okt. Kamp groep 8
31 okt. Hervormingsdag
31 okt. Luizencontrole
Herfstvakantie
22-26 oktober

Begin
De eerste weken zijn voorbij. De kinderen zijn al wat meer gewend. U heeft
tijdens de informatiegesprekken gehoord hoe het er aan toe gaat in de klas.
Fijn dat ook nieuwe leerlingen hun plekje al kunnen vinden.
De leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor de groep en hun
prestaties, laat leerlingen ook groeien. Ook dit jaar mogen leerlingen uit de
bovenbouw weer helpen bij de kleuters door bijvoorbeeld
voor te lezen of op het plein te zijn.
Zoals ieder jaar helpen de leerlingen na schooltijd ook
mee om de klas op te ruimen. Hier zijn roosters voor. We
hebben als team afgesproken dat dit
tussen 5-10 minuten mag duren.

Schoolkorfbal
Woensdagmiddag 26 september is het zo ver. De scholen uit Bennekom
spelen tegen elkaar in het schoolkorfbaltoernooi. Dit vindt plaats op het
DVO terrein.

Ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u de brief weer voor de ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland is gratis maar niet alles
wordt vergoed. Van dit bedrag worden diverse kosten betaald zoals kerstboek, sint presentjes, Koningsdag,
schoolontbijt enz.
Stagiaires
Wij zijn een opleidingsschool voor de PABO van de CHE. CHE moest de stages anders plannen. Hierdoor is er
onverwacht vorige week maandag al een stagiaire op school geweest om kennis te maken. A. loopt nu stage in
groep 7. Zij geeft af en toe een les in deze groep.
Op vrijdagmorgen is er een stagiaire onderwijsassistent in groep 4a. E. helpt ’s middag mee in de
bovenbouwgroepen bij creavakken. We wensen jullie een fijne tijd!
AVG en Parro
Door middel van de website, nieuwsbrief en Twitter deelden wij veel foto’s met de ouders. Door de nieuwe
wet op de Privacy (AVG) zijn we op dit moment heel terughoudend met het plaatsen van foto’s. In de
nieuwsbrief staan soms foto’s maar voordat het Kraatsjournaal op de website wordt geplaatst worden foto’s
met herkenbare kinderen verwijderd. U heeft een mail ontvangen met een toestemmingsformulier. Heeft u dit
nog niet ingeleverd, wilt u dit dan z.s.m. doen?
Op dit moment proberen we als team een app, Parro, uit. Deze app is gemaakt vanuit Parnassys en helemaal
besloten. Op deze app kan de leerkracht de ouders van de eigen klas uitnodigen. Daar kan in een beveiligde
omgeving een foto van de groep gedeeld worden. Deze app voldoet aan alle eisen van de AVG wetgeving.
Andere scholen hebben hier al goede ervaringen mee. In oktober evalueren we dit en als dit positief is willen
we deze met u delen. We houden u op de hoogte.
Op de website vindt u onze privacyverklaring.
Gezamenlijke opening Boekenweek ‘Door dik en dun - Vriendschap’
Op woensdagochtend 3 oktober zal om 8:30 de Kinderboekenweek op het plein
geopend worden. Laat de leerlingen maar eens zoeken op het plein of ze iets
bijzonders zien. Ze mogen tot de 2e bel op het plein blijven. Om half 9 is de
opening. Dinsdag 2 oktober is er een verrassing voor de leerlingen.
Dierendag 4 oktober
Dieren zijn vaak ook vrienden van onze kinderen. Dit jaar zijn de dieren donderdag
4 oktober opnieuw welkom op het plein. Vanaf 8.20 uur worden ze verwacht.
Na de tweede bel mogen ze weer terug naar huis.

Boekenmarkt 10 oktober
Om 11:55 uur mogen de kinderen weer op een kleedje boeken verkopen. Kinderen mogen boeken van thuis
meebrengen om te verkopen. De boeken moeten thuis geprijsd worden in een veelvoud van € 0,50 (dus € 0,50,
€ 1,- enz.). Denk hier ook aan wanneer u uw kind geld mee geeft om boeken te kopen. U moet ook voor uw
eigen wisselgeld zorgen. De kinderen zitten per gezin op één kleedje. Tot en met groep 3 is het de bedoeling
dat er of een oudere broer/zus of een volwassene bij zit.
Bij mooi weer zal de kleedjesmarkt op het plein plaatsvinden. Kan dit niet, dan zitten de groepen van de
benedenverdieping in hun eigen groep. De groepen van de bovenverdieping zullen dan een plekje in de
gymzaal zoeken. De leerkrachten sluiten de morgen af voor de markt. Daarna mag u dus meteen met de
kinderen om 12.15 uur naar huis. Let op: groep 8 heeft kamp.
Damtoernooi
Het damtoernooi is bij voldoende belangstelling dit jaar in Wageningen. De
leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 krijgen binnenkort bericht hierover.
Woensdag 14 of 21 november is het schooldamtoernooi. Wie
doet er mee? Opgeven kan door een mail te sturen naar:
famgroeneveld.43@gmail.com

Type-les
Als school geven wij al jaren de mogelijkheid om tegen voordelig tarief een type-cursus te
doen via Typetuin.
Typetuin is vernieuwd en werkt met filmpjes e.d. Deze zijn waarschijnlijk niet voor
iedere leerling geschikt.
Inmiddels zijn er diverse aanbieders van vergelijkbare online typecursussen tegen
hetzelfde tarief. Zo horen wij bijvoorbeeld positieve reacties over Pica. Hier kunt u online
een typecursus bestellen voor € 39,Type-les wordt aangeraden voor leerlingen uit groep 6. Ook voor kinderen met dyslexie is typeles aan te raden.
Pica geeft dit zelfs apart aan.
Inloop groep 1-3
Dinsdag 25 september is er een inloopmoment in groep 1-3. U mag dan even mee de groep in om te kijken wat
uw kind allemaal leert en maakt.
Tenslotte
Onderaan deze Kraatsflits een uitnodiging voor muziekles op school en een uitnodiging voor de club van de
Brinkstraatkerk die binnen school is. Zij verzamelen voor de teamkamer en hebben boven club.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wilma Petersen

School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl

Wie wil er gitaarles?
Op 18 of 20 september start meteen na schooltijd in de Willy wortelruimte een
beginnerscursus gitaar met 10 lessen van 20 minuten voor kinderen uit groep 5/6.
Meer info en opgave via: angelasvr@kpnplanet.nl
Ook bij interesse voor een gitaarcursus groep 7/8 mag u mailen.

PKN JEUGDCLUBS

2018-2019
tweewekelijks volgens
onderstaand rooster

Het

clubseizoen

van de jeugdclubs PKN Bennekom gaat weer

beginnen. Wij hebben veel zin! Jullie ook?

Club = veel leuke dingen doen!

Sa me n la che n , s pe l en ,
k nu ts el e n, Si nt e rk l aa s e n Ke rs t v i e re n e n aa n he t e i nd v a n het seiz o e n
op

kamp .

Al s cl ub v a n de k e rk is e r ook Tijd voor Jezus , z oa ls w i j d at v aak
n oe me n . We le z e n e e n B ij be lv e rh aa l , p ra t en h ie r ov er o f m ak e n iet s
r o nd o m e en Bi jb el s t h em a .

Kom je ook?!

Vriendjes en

vriendinnetjes zijn natuurlijk welkom!
Gr oe p L ocat ie

D ag

3/4/5

De Kraats

Dinsdag

3/4

De Brink

Dinsdag

6/7/8

De Kraats

Dinsdag

5/6

De Brink

Donderdag

7/8

De Brink

Maandag

T ij d
14.4516.00
16.3017.30
18.3019.30
18.4519.45
18.3019.30

Le id i ng
He n n i e
Mieke
Marieke
Marieke
Marjolei
n
Menrike
Dianne
Re n a t e
Arjan
Ro n a l d

St ar t
25 sept
11 sept
2 okt
13 sept
24 sept

