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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
4 oktober
Kraatsflits 20 september
Belangrijke data:
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’

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Uit het themalied van dit jaar:
Uw stem wil ik horen
daarom roep ik U aan.
Want U kent de weg Heer
die ik moet gaan.
Nieuw
U heeft vast al van de kinderen gehoord dat er een nieuwe meester op school is.
Meester Martijn doet hand- en spandiensten. U ziet het meteen aan de bloemenbak bij
de ingang. Wat staat deze er weer gezellig bij.
We wensen hem een fijne tijd op school!
Meeleven
We leven mee met gezinnen waar zorgen en verdriet zijn. Ook ouders die behandelingen
krijgen, wensen we sterkte!

Fietsenstalling
Het gebruik van de fietsenhokken is zeker
verbeterd nu er meer ruimte is. We laten het nog
even zoals afgesproken:
De onderbouw begint links in het hok, de
bovenbouw rechts.
Wilt u bij het halen en brengen aan de kant van
het parkeerterrein uw fietsen zetten? Zo kunnen
de kinderen makkelijker bij de fietsenstalling.

Kalenderwijziging:
14-12 expositie
kunstprojectweken

Inventarisatielijst en privacy formulier
Denkt u aan het inleveren van de formulieren?
EDE DOET
De waardecheques zijn heel welkom om ons plein weer wat op te pimpen en groener te maken.
Voorschoolse opvang
De kinderen mogen vanaf 8.15 uur op het plein ’s morgens. Er loopt iemand van het team ’s morgens op het plein.
Bijdehandjes wil graag inventariseren welke ouders er voor deze tijd opvang willen voor hun kind(eren). Wilt u het even aan
mij doorgeven als u interesse heeft?
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Website
Een dezer dagen zal de website worden veranderd. De inlog met voor alle ouders hetzelfde wachtwoord
is niet toegestaan i.v.m. privacy. We zijn ons aan het oriënteren op een app ‘Parro’.
Parro is gelinkt aan Parnassys ons leerlingvolgsysteem. In deze app hebben de ouders van binnen een
groep contact met de leerkracht. Verder kan niemand iets zien. Zo kunnen leuke momenten eerder
gedeeld worden terwijl er niets openbaar is. We houden u op de hoogte.
Ter herinnering:
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.
Wilt u (samen) met uw kind over de volgende vragen nadenken?

Hoe was de vakantie?

Had uw kind zin om weer naar school te gaan?

Wat verwachten u en uw kind van dit schooljaar?

Wat verwachten u en uw kind van de leerkracht?

Wat kan de leerkracht van u en uw kind verwachten?

Wanneer wij uw kind echt zouden kennen, wat zouden wij dan weten?

Van de verkeerscommissie
HULP bij OVERSTEKEN
Onze school groeit....... dat betekent ook dat er steeds meer verkeer is bij school . Gelukkig waren de leerkrachten afgelopen
jaren bereid om te helpen bij het oversteken en was er daardoor een veilige situatie. De tijd die zij besteden aan het helpen
bij het oversteken gaat echter ten koste van de lestijd. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen bij het
oversteken zodat de situatie rondom school veilig blijft. Zeker met het oog op de komende bouwwerkzaamheden is het
prettig als onze kinderen begeleid worden bij het oversteken.
U kunt zich aanmelden per mail bij de directie of bij de verkeerscommissie (Mail m.treur@filternet.nl) Wilt u daarbij
aangeven op welk(e) tijdstip(pen) u wilt?

Het gaat om de volgende tijden:
- Maandag 14.45-15.00 uur
- Dinsdag
14.45-15.00 uur
- Woensdag 12.15-12.30 uur
- Donderdag 14.45-15.00 uur
- Vrijdag
12.00-12.15 uur
- Vrijdag
14.45-15.00 uur

Luizenworkshop
Woensdag 3 oktober wordt er op school een workshop gegeven vanuit de luizenkliniek. Naast onze luizenpluisouders zijn ook
andere ouders van harte welkom!
Om 10 uur wordt u op school verwacht en het duurt tot ongeveer 12 uur.
Meer informatie vindt u op www.luizenkliniek.nl
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Wie heeft deze jas meegenomen??
Een van onze leerlingen is zijn nieuwe jas kwijt. De eerste dag
had hij hem aan en uit school was er geen jas meer.
Heeft iemand misschien deze jas per ongeluk gewisseld?
Of misschien hangen er twee aan uw kapstok??
Wilt u even een berichtje sturen als u de jas bij u thuis vindt?
Bedankt alvast!

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
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