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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
1 november
Kraatsflits 18 oktober
Belangrijke data:

4-10 Dierendag
10-12 okt Kamp gr 8
18-10 fietsencontrole
22 t/m 26 okt Herfstvakantie
31-10 Luizencontrole
31-10 Hervormingsdag
7-11 Dankdag
7-11 Actie Schoenendoos
7-11 Schoolontbijt
7-11 Gebedsgroep
13 en 15 nov Gesprekken op
aanvraag

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Door dik en dun (lied van de kinderboekenweek)
Laat ons altijd vrienden blijven
Ik van jou en jij van mij
Alle dagen elkaar helpen
Elkaar troosten, elkaar steunen
Ook al gaat het soms verkeerd
Laat ons altijd vrienden blijven
Zoals God ons heeft geleerd.
Meeleven
We leven mee met gezinnen waar zorgen en verdriet zijn. Ook ouders die behandelingen
krijgen, wensen we sterkte!
Kinderboekenweek Vriendschap
Gisteren zijn de kinderen en leerkrachten verrast met een voorstelling door Matthijs
Vlaardingerbroek. De voorstelling was een mix van het kinderboekenweekthema
‘Vriendschap’en verhalen uit de Bijbel. We hebben genoten!
Bij de opening van de Kinderboekenweek mochten de kinderen de lezende leerkrachten
opzoeken.

Kamp groep 8
Volgende week (10-12 oktober) hoopt groep 8 op kamp te gaan. We hopen dat we een fijne tijd met elkaar hebben.
Schoolontbijt
Woensdag 7 november, op dankdag, is er een schoolontbijt.
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Schoenendoos
Ook op woensdag 7 november willen we starten met de schoenendoosactie. U krijgt hier nog
nadere informatie over.
Elsa, sponsorkind van Woord en Daad
We kregen afgelopen week een brief van Elsa waarin ze u als sponsors hartelijk bedankt.
Dit schrijft ze over haar school:
Number of teachers: 22
Number of kids: 53
What has changed during the last year? Clairity of education
What is your favorite subject? Maths

EDE DOET
We hebben al een aantal waardecheques ontvangen. Heeft u deze nog thuis? Ze zijn heel welkom omdat we van dit geld
ons plein weer wat willen ‘oppimpen’ en groener maken.
Dierendag
Vanmorgen waren er weer wat dierenvrienden op het plein. Honden, konijnen, pony’s en nog andere dieren mochten even
naar school.
Vanuit de kleuterbouw
We merken dat sommige kleuters het toch erg leuk vinden om naast de verjaardag voor ouders ook aan opa en oma te
denken. Wij vinden het ook goed dat kinderen aan anderen leren denken. We willen de kinderen graag de mogelijkheid
bieden om iets te maken. Zij mogen dan zelf iets maken in de groep. Wilt u daarvoor de kalender even aanvullen met
verjaardagen van opa en oma zodat wij kunnen vragen of ze iets willen maken?
Fietscontrole
Donderdag 18 oktober is er weer fietscontrole. Fietsenmaker Hardeman zal met enkele ouders
de lampen van de fietsen weer controleren. Zeker in het Kraatsgebied is het belangrijk dat
kinderen zichtbaar zijn. Voor hun veiligheid maar ook voor die van de ander.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 22 tot 27 oktober.
Ouderbijdrage
Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
Aanmelden
Denkt u er ook aan om uw kind van 2 of 3 jaar alvast aan te melden? U kunt het formulier bij Maartje of mij opvragen.
Tenslotte
Onderaan dit Kraatsjournaal treft u nog een flyer aan over de vakantiebijbelclub.

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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