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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Volgende Kraatsjournaal
6 september indien nodig
Belangrijke data:
3-09 Informatieavond
5-09 Gebedsgroep
18-09 en 20-09
Oudergesprekken
De leerlingen van groep 5-8
worden ook verwacht!!
25-09 Inloop groep1-3
26-09 Schoolkorfbal
3-10 Gebedsgroep
3-10 Kinderboekenweek
‘Vriendschap’

Na een warme zomer vol met allerlei nieuws om ons heen, zijn we blij dat we alle
kinderen mochten verwelkomen afgelopen maandag.
Wat heerlijk om al die zonnige gezichtjes binnen te zien komen.
Als team hebben we vorige week onze jaaropening en startvergadering gehad. God wijst
de weg stond ook daar centraal. Dat heeft alles te maken met Jezus volgen.
Het volgende gedichtje was ons slot:
Laat al ons werk gezegend zijn
Voor mensen om ons heen
Laat in mijn hart Uw vrede zijn
En werk Zelf door mij heen
Maak mij als zout dat smaak verspreidt
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt
Tot ieders woord en daad
Mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Dringend
Voor het plein van groep 3-8 zijn wij op zoek naar ouders die tijdens het buitenspelen
van de kinderen pleinwacht houden. De eerste groepen komen om 12 uur. Om 12.20
uur ruilen we en komen de andere groepen. Om 12.40 uur gaat de bel weer. U krijgt
hiervoor een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding.

Kalenderwijziging:
14-12 expositie
kunstprojectweken

Inventarisatielijst en privacy formulier
U krijgt vandaag een inventarisatielijst mee.
We willen ieder gezin vragen minstens geval
1 activiteit aan te geven waarop u kunt
helpen. Mocht u dan niet kunnen, wilt u dan
zelf ruilen. Vele handen maken licht werk. Mochten er (nood) telefoonnummers
veranderd zijn dan kunt u dit ook hierop aangeven. Ook de keuze voor het
gebruik van privacy moet weer opnieuw ingevuld worden. Ook dit formulier
krijgt uw oudste kind op onze school vandaag mee.
Wilt u beide formulieren voor 12 september a.s. weer mee teruggeven?

Aanvulling kalender
Van 19 november tot en met 14 december gaan we als school werken aan een kunstproject
‘Mijn beeldentuin’. Kinderen mogen hiervoor in een atelier samen met een kunstenaar aan de
slag. Dit zijn 3 lessen per groep. We kunnen dit alleen doen als er voldoende ouders zijn om de
leerlingen en de kunstenaar te helpen. Vrijdag 14 december is de expositie. Wilt u deze datum
vast vrijhouden?

Welkom
Veel nieuwe leerlingen kwamen maandag voor het eerst naar onze school. In het vorige
Kraatsjournaal zijn ze allemaal genoemd. We wensen jullie een fijne tijd en hopen dat jullie snel een
plekje gevonden hebben in de groep.
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EDE DOET
Komende tijd ontvangen alle inwoners van de gemeente Ede weer een nieuwsbrief met daarin een waardecheque die u kunt
toekennen aan initiatieven in Ede. Het AED apparaat is inmiddels aanwezig op school. Hartelijk dank voor alle bonnen.
Opnieuw willen we graag de bonnen sparen. We willen ons plein opknappen met meer groen en nog een toestel. Helpt u
weer mee om de waardecheques te sparen? U kunt ze zelf activeren voor onze school, maar u mag ze ook inleveren op
school. Hartelijk dank alvast!
Informatie-avond
Maandagavond 3 september is er
een informatieavond. U hoort hier wat er in de klas gebeurt in
het komende schooljaar.
Er zijn 2 ronden voor alle
groepen: 19.00-19.30 uur en van 19.45-20.15 uur. We hebben
hierbij twee speciale verzoeken:
Als u een leerling in groep 1 of
1/2 heeft, vragen wij om in de eerste ronde te komen zodat u
met andere ouders kunt
kennismaken. Als uw kind in groep 8 zit, vragen wij of u naar
de tweede ronde gaat waar informatie wordt gegeven over het voortgezet onderwijs. Van 19.30-19.45 is er koffie en thee.
We verwachten u allemaal. Van harte welkom!

Ouder/ (kind)gesprekken
Op dinsdag 18 en donderdag 20 september zijn de eerste oudergesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij de leerkrachten van
groep 1-4 vooral meer van u willen horen om uw kind beter te kunnen begeleiden.
In groep 5-8 staan we vooral stil bij de verwachtingen van u en uw kind voor dit komende schooljaar. De leerlingen van groep
5-8 worden ook verwacht bij deze gesprekken.
Wilt u daar ook rekening mee houden bij het invullen van de tijden? U krijgt volgende week de brief waarin u uw voorkeur
kunt aangeven.
Gym in de kleutergroepen
Woensdag is onze kleutergymdag. Wilt u zorgen voor makkelijke kleding en geen sieraden omdoen? Bedankt!

Luizencontrole
Iedere woensdag na een vakantie is er luizencontrole. U krijgt een persoonlijk bericht als er bij
uw kind luizen aangetroffen zijn. De hele groep krijgt een bericht als er iemand in de groep met
luizen is. Zo kunt u zelf ook goed controleren.
Mocht u zelf luizen ontdekken, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? Helaas is er luis
gecontroleerd in groep ½ en 2. Controleert u thuis mee?

Schoolkorfbal groep 5,6 en 7
Woensdag 26 september is het zover! Schoolkorfbal in Bennekom. Via de ouderraad krijgt u meer
informatie.

Doppen
Op school sparen we plastic doppen. Met de opbrengst steunen we de opleiding van een
blindengeleidehond. Bij de teamkamer staat een verzamelbak.

Schoolspot
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van leerlingen in het
basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software,
clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Ouders betalen
bijvoorbeeld helemaal niets voor de upgrade van Windows 10 en ook bieden ze heel veel
antiviruspakketten aan met korting. Daarnaast verkopen ze hardware zoals MacBooks, iPads
en zelfs smartphones.
Een schoolspot- account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding
of uw kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Op de website vindt u
meer informatie. www.schoolspot.nl

2

Vanuit de gebedsgroep
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Er is een
gebedsgroep op school van ouders die iedere maand voor de
kinderen en de school bidden. We willen alle ouders hartelijk
uitnodigen om mee te komen bidden! We komen iedere eerste
woensdag van de maand bij elkaar in de school. We start rond
8.45 met koffie of thee in de teamkamer en sluiten rond 10 uur
weer af. Van harte welkom om te komen!!!
Wilt u van te voren een mailtje met herinnering?
Mail dan even naar onderstaand mailadres. Ik stuur dan ongeveer een week van te voren een mailtje over de gebedsgroep.
Wat is het waardevol om als ouders in gebed te zijn voor onze kinderen!!
Hartelijke groet, namens de oudergebedsgroep, gebedsgroepkraatsschool@gmail.com
Zending ‘Kom over en help
Je zou het maar zijn: een sociale wees. Je bent kind, maar er is geen volwassene die naar je omkijkt. Terwijl je ouders, of een
van beiden, wel in leven zijn. Je ouders zijn verslaafd, zitten in de gevangenis of zijn simpelweg niet in je geïnteresseerd.
Logisch dat je liever op straat rondzwerft dan dat je ‘thuis’ bent.
Oekraïne kent veel sociale wezen. De omstandigheden waarin zij leven zijn zeer zorgelijk. De kinderen zijn aan hun lot
overgelaten en gaan vaak niet naar school. Medische zorg is moeilijk beschikbaar voor hen. Een veilig thuis hebben ze niet.
Liefde en aandacht krijgen ze niet. Je zou maar een sociale wees zijn…
Tijdige hulp voor deze kinderen is van het grootste belang. In samenwerking met de lokale kerken is op diverse plaatsen een
dagopvang geopend. (T)huisloze kinderen kunnen hier na schooltijd terecht. Ze krijgen een gezonde, warme maaltijd en
worden geholpen bij het maken van hun huiswerk. Ook leren de kinderen sociale vaardigheden en krijgen ze Bijbelles. Er is
ook oog voor de ouders. Zij krijgen begeleiding hoe zij goed voor hun kinderen en voor zichzelf kunnen zorgen.
Zo wordt de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Verwaarloosde kinderen krijgen een betere start in het leven en hun
ouders een kans op een toekomst.
In de groep vertellen we over dit zendingsproject. Mogelijk kunt u thuis uw kind ook hierover vertellen en hen stimuleren
voor deze kinderen te bidden. Misschien kunnen ze eens een karweitje doen waarvoor ze de verdienste gebruiken voor deze
actie. Zo raken ze meer betrokken bij kinderen in nood.
Elke dag staat het zendingspotje in de klas van uw kind klaar. Doet u mee?

Speerpunten
We zijn alweer in het laatste jaar van ons schoolplan. Hierin hebben we de volgende speerpunten:
* Onze school is een veilige leeromgeving waarin iedere leerling zichzelf mag zijn en kan ontplooien in
talent.
* We leren de kinderen zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het leren en werken. Om dit te
bereiken evalueren we aan de hand van het leerproces van de leerling en het resultaat van het
gemaakte werk.
* Opbrengstgericht werken: Samen met het kind stellen we doelen vast. Per les wordt er ook een doel
bepaald en ook weer geëvalueerd.
* Kind-gesprekken vinden wij heel belangrijk.
* Zaakvakken worden thematisch aangeboden zodat de leerlingen meer in de context werken. Hierin zijn ook de 21st century
skills verweven.
* Theorie en beeldvorming van ander culturen worden benoemd in lessen waar dit ter sprake komt.

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
Inlog website: kraatsschool
Wachtwoord: kraatsschoolouder
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