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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
1 november 2018
Belangrijke data
Herfstvakantie
22-26 oktober
31 okt. Hervormingsdag
31 okt. Luizencontrole
7 nov. Dankdag, actie
Schoenendoos,
Schoolontbijt en
gebedsgroep
12 nov. Inloop gr 1-3
13 en 15 nov. Gesprek op
aanvraag
19 nov. Start Kunstproject

Afscheid
Maandag 22 oktober is het dan echt zo ver. Fam. M. hoopt deze dag naar
Thailand te vliegen. We wensen hen een hele goede tijd toe. Gods zegen
gewenst voor jullie als gezin maar ook in jullie nieuwe werk. We bidden dat
vele mensen in Isaan een open hart voor het Evangelie mogen hebben. We
wensen dat ook E. ( onze oud- collega) toe die mee gaat om les te geven. Zij
vliegt morgen al naar Singapore.
Ouderbijdrage
Nog niet van alle ouders hebben wij de ouderbijdrage ontvangen. Wilt u dit
nog doen?
Parro
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 of andere informatie gedeeld
worden. Na de herfstvakantie willen we hiermee beginnen. U krijgt hierover
morgen nog een brief van ons.

Oorlogsmonument
Vorig schooljaar zijn wij benaderd om als school mee te denken en te
werken aan het oorlogsmonument in de Kraats ,dat 11 november
aanstaande 75 jaar daar staat.
Vereniging Oud-Bennekom en school hebben samen besloten om hier aandacht aan te geven.
Vrijdag 9 november gaan wij met de leerlingen van groep 8 naar het monument voor een kleine ceremonie.
Deze bestaat uit het onthullen van een spandoek tijdens een korte toespraak, een gedicht van een leerling en
bloemen in de grond zetten.

Schoolkorfbal
Wat hebben de kinderen het gezellig gehad en goed gespeeld. Er was een gedeelde eerste plaats voor het team
van groep 7/8.
Trainers en OR bedankt!

Luizencontrole
Onze luizenpluisouders hebben een training gekregen van de Luizenkliniek.
In deze training bleek dat voor het luisvrij worden op school een andere
manier van controle nodig is. Hiervoor is een speciale kam nodig, de
Licemeister. Alleen deze kam kan de luizen in één keer verwijderen. Als uw
kind wekelijks gekamd wordt, ben je besmetting altijd voor. Dit vraagt
echter wel meer tijd om de controle uit te voeren.
Na de herfstvakantie op woensdag 31 oktober is er een pilot hiervoor. Deze
dag worden de leerlingen van de groepen 3 en groep 7 gecontroleerd.
Daarna evalueren we of wij de controle op school blijven doen. Wilt u als
ouders uw taak hierin ook op u nemen en het haar van uw kind
controleren?
Wilt u deze kam bestellen (€16,95) ? Bij voldoende animo willen wij
proberen korting te krijgen. Geeft u dit voor 2 november door aan
admin@kraatsschool als u deze kam wilt. Neem ook eens een kijkje op
luizenkliniek.nl!
Kraatsweek vrienden
De leerlingen hebben genoten van de activiteiten. Er is hard gewerkt. Er werd gebakken, gekleid, er werd een
memory gemaakt, gerijmd, gedicht en nog veel meer.
In de groepen 7 en 8 werkten de leerlingen aan een prentenboek voor de kleutergroepen. Zij mochten dit in
groepjes aanbieden. Hierbij even wat foto’s, geniet u mee?

Bij de kleuters…
ze luisteren
ademloos….

Kamp groep 8
Het was een tof kamp met stralend weer. We hopen
dat de leerlingen van groep 8 kunnen nagenieten.
Wakker worden ;-)

Fietscontrole
Vanmorgen werd de fietsverlichting gecontroleerd. Helaas waren er zelfs fietsen
zonder verlichting. Er zijn ook veel lampjes vervangen. Wat een service van onze
‘fietsenman’ H.
Heel hartelijk bedankt!!
Wilt u als ouders de verlichting blijven controleren? Onze school staat in een
donker gebied.

Volgende week is het herfstvakantie.
Namens het team allemaal een fijne week!
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

