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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
6 december
Kraatsflits 15 november
Belangrijke data:
2-11 Herdenkingsmoment
gr 8
7-11 Dankdag, Actie
schoenendoos,
Schoolontbijt, Gebedsgroep
12-11 Inloop groep 1-3
13 en 15 nov Gesprekken op
aanvraag
19-11 Start Kunstproject
28-11 Schoen zetten
4-12 Surprises gr 5-8 mee
Tentoonstelling 11.45/14.30
u
5-12 Sinterklaasfeest
14-12 Expositie kunstproject
20-12 19.00 uur Kersviering

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Volgende week hopen we met de kinderen stil te staan bij dankdag.
Dank U voor het land waar ik veilig op mag groeien
Dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen bloeien
Dank U, dank U wel
Voor alles wat U hebt gegeven
Dank U, dank U wel
Voor al het mooie in ons leven.
Pietpraat
‘Juf, ik heb een beetje last van mijn been, als het niet gaat moet je gewoon m’n moeder
effe bellen.’
Groep 1: ‘Juf ik ben vriend van T. We gaan samen in een huis wonen en dan krijgen we
kindjes.
Kind vraagt aan juf om de rits open te doen:’ er zit chocolade tussen’.
Schoolontbijt
Woensdag 7 november is er schoolontbijt. Onze bakker
‘Bakkerij ten Veen’ is de leverancier. Wat zal dat lekker
smaken!
Parro
U krijgt deze dagen een uitnodiging van de leerkrachten om
de Parro-app te gebruiken. Parro kan ook via de website. Zo
kunnen leerkrachten foto’s beschermd met u delen en korte mededelingen doen.

Luizen
De hele school op de goede manier controleren vraagt veel tijd en veel ouders. Nadat er
gisteren een proef was met enkele groepen, werd duidelijk dat dit bijna niet te doen is . Wij willen u vragen om zelf uw
kind(eren) te controleren op de manier die de Luizenkliniek aangeeft. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.
EDE DOET
Heel hartelijk dank voor alle Ede doet bijdragen. Er is al meer dan 1000 euro gedoneerd.
Ook de volgende acties willen we graag besteden aan ons plein.
Renovatie
De plannen liggen op dit moment bij de gemeente Ede. Zodra we groen licht krijgen, kunnen we concreter worden. U hoort
hier binnenkort meer over…..
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. Pas als
het officiële aanmeldformulier bij ons binnen is, is uw kind aangemeld.
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*Oversteken: Herhaalde oproep*
Van de verkeerscommissie HULP bij OVERSTEKEN. Wij op zoek naar ouders die willen helpen bij
het oversteken zodat de situatie rondom school veilig blijft. Het gaat om de maandag en vrijdag
(voor de andere dagen hebben we al aanmeldingen binnen). 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
Vrijdag 12.00-12.15 uur
Vrijdag 14.45-15.00 uur
MR
De MR oudergeleding is weer op kracht. We willen R.T. van harte welkom heten en wensen haar een fijne tijd!
Actie schoenendoos
Ook dit jaar willen we weer schoenendozen vullen. We doen mee met de stichting Actie4kids.
We houden deze actie rond dankdag om zo tot uitdrukking te kunnen brengen dat wij van onze
‘overvloed’ willen delen met minderbedeelden elders in de wereld.
Dinsdag 6 nov. krijgt u per mail uitleg over deze actie.
Er komt ook een folder mee naar huis. Het is erg belangrijk om deze info goed te lezen.
We verwachten alle schoenendozen uiterlijk woensdag 21 nov. op school.
De dozen worden eerst bij de leerkracht ingeleverd! Het zal vast weer een feestelijk gezicht
worden om deze versierde dozen te zien. Doet u met uw kind(eren) mee?
Veel plezier bij het vullen en versieren en alvast hartelijk dank.

Oorlogsmonument
Vrijdag 9 november om 11.15 uur gaan de leerlingen van groep 8 naar het monument in de Kraats 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.
Gesprekken
In november zijn er weer gesprekken op aanvraag. U krijgt hiervoor vandaag een brief mee. Indien u hiervan gebruik wilt
maken geeft u dan aan wanneer u NIET kunt. Wilt u het briefje uiterlijk maandag 5 november inleveren?
Kunstproject
Week 47 beginnen de kinderen met het kunstproject. Ons atelier bevindt zich op loopafstand van de school. We zijn heel blij
dat familie Van S. hiervoor ruimte beschikbaar heeft gesteld. Dank jullie wel.

School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl

2

Deze 4 stappen helpen om ervan af te komen
1. Controleer het hele gezin. Luizen houden ook van het haar van volwassenen.
2. Waarschuw de ouders/verzorgers van de vrienden/vriendinnen van uw kind. Dan kunnen zij
voorkomen dat hun kind ook last van luizen krijgt. En dat de kinderen elkaar aansteken.
3. Kam elke dag met een netenkam (gebruik geen luizenkam want die haalt alleen de luizen eruit.
Een netenkam haalt neten én luizen eruit). Een netenkam koopt u bij de drogist.
Doe dit 2 weken lang iedere dag:
- Maak het haar nat
- Gebruik crèmespoeling; dan glijden de neten met de kam mee.
- Heeft uw kind stug of krullend haar? Dan is een kam met spiraalgroef of met lange tanden het
makkelijkste.
- Controleer goed dat u alle neten en luizen uit het haar kamt. Werk daarom systematisch van
achteren naar voren door het hele haar. 1 luis of 1 neet is genoeg om de luizen weer terug te
krijgen.
4. Na 2 weken nog niet over? Gebruik dan een speciale antiluis-shampoo. Ook deze koopt u bij de
drogist. Nyda Plus is tegen larven én neten. Dit product is zonder gifstoffen. Op de website vindt u
links naar enkele webshops om online te bestellen: www.nydaplus.nl.
Ook de producten van de luizenkiniek ( www.luizenkliniek.nl) kunt u vinden op deze website. Wij
raden u deze producten aan.
Zo herkent u de luizen/neten/lege hulzen
luizen
neten

lege hulzen

Luizen zijn zo klein als fruitvliegjes. U kunt ze door en over het haar zien lopen;
ze schieten gauw weg.
Neten zitten vlakbij de hoofdhuid en zijn kleine zwarte puntjes. Pak ze tussen
duim en wijsvinger en probeer ze uit het haar te halen. Bij droog haar zal dat
niet lukken.
Lege hulzen zijn wit. Het lijkt een beetje op roos, maar ook deze kun je niet
tussen duim en wijsvinger uit het haar halen.

Geen luizen en neten meer? Dit helpt om te
voorkomen
Gebruik gel, haarlak of haarolie. Hier houden
luizen niet van.
Heeft u nog vragen?
Mailt u dan gerust even naar
info@kraatsschool.nl Of kijk op
www.luizenkliniek.nl.
Veel succes met de behandeling!
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