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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende ‘Kraatsjournaal’
6 december 2018

Meeleven
Vandaag stond groep 6 stil bij de geboortedag van S. We missen haar en blijven
bidden voor de familie.
We denken ook aan de gezinnen waar zorg is.
Welkom
K. is begonnen in groep 1.
Wij wensen hem een fijne tijd op onze school.

Belangrijke data
19/11 Start Kunstproject
28/11 Schoen zetten
4/12 Surprises gr 5-8 mee
Tentoonstelling:
Voor en na schooltijd
5/12 Sintfeest
5/12 Gebedsgroep
13/12 Rapport mee gr 1
14/12 Rapport mee gr 2-8
14/12 Expositie
Kunstproject
19/12 Inloop gr 3-8
20/12 Kerstviering 19 uur

Schoen zetten
Op 28 november zetten de kinderen hun ‘gym’ schoen.
Surprise
De kinderen van groep 5-8 trekken vandaag lootjes in de groep. Ze mogen voor
€3,50 iets leuks kopen. Er mag niet meer dan €1,00 aan snoep worden besteed.
Surprise-tentoonstelling 4 dec
Op dinsdag 4 december worden de surprises voor schooltijd
ingeleverd. De surprises zijn voor en na schooltijd te
bewonderen in de open ruimte tegenover de
directiekamer/ groep 3a.

Sint en zijn Pieten
Op woensdag 5 december hopen Sint en zijn Pieten onze school te bezoeken. Rond half 9 zal Sint
arriveren op het plein achter de school. Om kwart over 12 is de school uit.
Schoenmaatjes
Heeft u gezien hoeveel mooi versierde dozen er al onder de mozaïekmuur staan? Wilt u zorgen dat de
dozen op tijd ingeleverd worden bij de leerkracht. Graag voor woensdag 21 november.
Hoeveel kinderen kunnen we weer blij maken?
Bedankt!!
Bakker ten Veen bedankt!!! We hebben gesmikkeld van het lekkere schoolontbijt.

Op TIJD
Wilt u zorgen dat de kinderen om 5 voor half 9 op het schoolplein zijn.
Om half 9 willen we echt beginnen!!

Opruimen
Er spelen vaak jongere kinderen in de speelhoeken op school. Dat is erg leuk natuurlijk. Namens de
leerkrachten, wil ik u vragen of u het ook weer op wilt laten ruimen door uw kind.
Vervanging juf M.
Met ingang van 10 december hoopt juf M. met verlof te gaan. Wij wensen haar een mooie tijd toe.
Juf A. gaat haar vervangen. Binnenkort zal zij met de groep kennismaken. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Even voorstellen
Op maandag 10 december hoop ik te starten als juf op de Kraatsschool. Ik hoop de maandagen en de dinsdagen voor mijn
rekening te nemen tijdens het zwangerschapsverlof van juf M. Voor alle partijen best even wennen, zo’n wissel halverwege
het jaar. Daarom stel ik mij vast graag even aan u voor.
Mijn naam is A.. Nu we allemaal weer een beginnetje gevonden hebben, vind ik het heerlijk om ook zelf weer aan de slag te
gaan.
Ik werk in het basisonderwijs sinds 1998. Eerst fulltime, later parttime. Altijd ergens in de groepen 3 t/m 7. Ook groep 5 heb
ik diverse jaren gehad, waaronder het hele vorige schooljaar.
Het boeiendste aan het onderwijs vind ik het persoonlijk contact met de leerlingen en hun ouders. En daardoor het
ontdekken wat elk kind nodig heeft. Ik geniet er ook van om nieuwe dingen uit te leggen en zo samen weer een stapje
verder te komen. Het allerliefst zijn mij de Bijbellessen; vertellen, zingen, samen bidden en over dingen doorpraten. Ik kijk
ernaar uit, om dit alles samen met de kinderen van groep 5 te gaan oppakken!
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, of nog wat nader wilt kennismaken, loopt u dan gerust na schooltijd even binnen!
Graag tot ziens!
A.
Vernieuwbouw
Inmiddels is bekend dat de vernieuwbouw pas in mei 2019 kan beginnen. Er komen vier noodlokalen op ons plein zodat we
op onze locatie kunnen blijven.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan alle technische details. Het gebouw wordt bijna energie neutraal
gerenoveerd. Dit betekent dat de gasketels worden vervangen door een koude-/ warmtepomp. Het vraagt nogal wat om
het technische gedeelte goed voor te bereiden. Er zullen ook veel zonnepanelen gebruikt worden voor het opwekken van
energie.
Op dit moment liggen alle tekeningen bij de gemeente. Zij kijken of aan alle eisen is voldaan. De tekeningen voor het
vergroenen van het plein zijn goedgekeurd door de omgevingsdienst. We houden u op de hoogte.
Damtoernooi
De welpengroep heeft gisteren de 2e prijs gewonnen! Uit de hand van de burgemeester
ontvingen zij de beker. Ze gaan door naar de halve finale van Gelderland.
Ook de pupillen (gr7&8) hebben goed gespeeld maar eindigde op de 4de plaats. Het was
een gezellige middag waar sportief gespeeld werd.
M. was de beste dammer met de meeste punten van de welpen, uit Bennekom. Van harte
gefeliciteerd!

Herdenking
‘Met de herdenking aan een Amerikaanse piloot die voor onze vrijheid is
gesneuveld, eren we eigenlijk alle helden uit de Tweede Wereldoorlog.’
Tijdens een herdenkingsdienst afgelopen vrijdag bij het monument voor
Dolor A. Martin is stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden deze
Amerikaanse piloot is neergestort in de Kraats in Bennekom. De leerlingen
van groep 8 hebben hierbij stilgestaan en viooltjes geplant bij het
monument.

Gevonden sleutel tennisbaan:

Vraag van juf M. : Wie helpt?
Winterhulp voor Hongarije en Roemenië
We zijn op zoek naar: gebruikte, goede, schone baby/peuterkleding maat 50 t/m 104
om te verkopen op de Kerstmarkt op zaterdag 15 december.
De opbrengst van de Kerstmarkt gaat naar de arme gemeenteleden van beide
zustergemeenten in de vorm van winterhulppakketten en stookhout in Bugyi
(Hongarije) en Patakfalva (Roemenië)
Inleveren kan bij juf M. leerkracht van groep 5A
Uitnodiging van de Verbredingsgroep

Hallo ouders
komt u ook op de tentoonstelling van Escher?
het is vanaf 22 november! U kunt na of voor
schooltijd komen kijken in de ruimte
tegenover groep 3a Door de VB van groep 5,6
gemaakt. Tot ziens!
Met vriendelijke groet, namens het team,
W.
School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl

