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Geachte ouder(s), verzorger(s),

Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
Het volgende Kraatsjournaal
verschijnt 10 januari 2019
Belangrijke data:
14-12 Expositie kunstproject
Officiële opening 11.00 uur
Iedereen welkom!
19-12 Inloop groep 1-3
20-12 19.00 uur Kerstviering
in de Brinkstraatkerk
21-12 Leerlingen hebben
gewone tijden school (mag om
9.00 uur beginnen)
22-12 Vakantie
07-01 Koffie en thee op het
plein

Advent
Hoor er komen herders
Vol eerbied en ontzag
Vertellen de geliefden
Wat hen hier heeft gebracht
Hoe engelen verschenen
In het donker van de nacht.
In de stilte van de nacht
Overdenkt moeder Maria
Jubelen herders
Op hun terugweg
Naar het veld
Lovend, prijzend
Stralend van verre
Hebben ze ieder
Hun vreugde verteld.
In de stilte
Van de kerstnacht
Overdenk ook ik en vind
Door de woorden van Lucas
het verlossende Kind.

Nieuw
In groep 1 zijn een aantal leerlingen begonnen.
Na de vakantie komen er twee nieuwe gezinnen op school.
C.S. komt in groep 6, A.S. komt in groep 3A.
J.D. komt in groep 3B, L.D. in groep 1a.
Een hele fijne tijd op onze school

Pietpraat
‘Juf, hoe oud bent u? Juf: ‘negen en twintig’. Leerling: ‘O, zo oud is mijn oma ook’.
Juf gaat u al snel trouwen? Juf vraagt verbaasd: ‘Waarom?’ Leerling: ‘Mijn moeder vindt het leuk als ik bij u in de klas zit als u
een feestje geeft’.

Ouders bedankt!
Geweldig dat er zoveel geholpen is om ons kunstproject te laten slagen. De kinderen hebben
genoten van de lessen die gegeven zijn door de kunstenaressen. Allemaal super bedankt!!
Familie Van S. heel erg bedankt voor het gebruik van het ‘atelier’.
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Tentoonstelling kunstproject
Vrijdag 14 december is de tentoonstelling van al onze kunstprojecten die door onze ‘kunstenaars’, uw kinderen, zijn gemaakt.
Iedereen is van harte welkom om alle kunst te bekijken.
Om 11.00 uur wordt de tentoonstelling geopend door o.a. de kunstenaar die ons les gaf, het Kröller-Müller en Cultura.
Daarna zal er een ludieke opening zijn door kinderen.
Er wordt een route gemaakt waarlangs de kunstwerken staan opgesteld. De kinderen lopen samen met de groep de route. U
kunt dan met uw kinderen de route lopen en alles bekijken. Om 12 uur mogen de kinderen hun kunstwerk meenemen.
Er zal ook pers bij de tentoonstelling zijn.
Actie4KIds
Heeft u gezien hoeveel mooi versierde dozen er onder de mozaïekmuur stonden? Wat
een gezellig gezicht. Het waren er wel 180! Wat worden er zo veel kinderen blij gemaakt.
Ook zijn er veel machtigingsformulieren ingeleverd of is er contant geld gegeven om het
transport mogelijk te maken. Heel erg bedankt voor zoveel enthousiasme! Ook de
vervoerder, vader S., van deze dozen: hartelijk bedankt!
Zending:
De afgelopen maanden hebben we gespaard voor de dagopvang voor (t)huisloze kinderen in Oekraïne. Kinderen die na
schooltijd opgevangen worden, een warme maaltijd krijgen en Bijbelonderwijs ontvangen. Heel mooi dat we een bedrag van
€ 753,00 over kunnen maken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
In Indonesië is een soortgelijke situatie. Omdat het overgrote deel van de bevolking moslim is, zijn de Christenen in grote
minderheid en worden niet door de overheid beschermd. Echter, christelijke scholen zijn door de wet wél beschermd en
mogen vrijuit over Jezus vertellen. Door het goede onderwijs dat ze aanbieden, kiezen zelfs moslims ervoor hun kinderen
naar christelijke scholen te sturen! Een prachtige gelegenheid om deze kinderen (en hun ouders) te vertellen over God!
Drie jaar geleden startte de kerk in Probolinggo zo’n christelijke school: het Sola Gratia
KinderHome voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Sola Gratia KinderHome biedt volop bijbels
onderwijs.
Inmiddels zijn er 20 leerlingen en start er ook een groep 3. Daarnaast is er veel vraag naar
speciaal onderwijs. Vanwege de groei wil de school graag uitbreiden. Het goede nieuws:
er is al een stuk land. Hier kan de school twee nieuwe gebouwen realiseren; één voor het
reguliere onderwijs en één voor het speciaal onderwijs, inclusief therapiecentrum voor de
(gehandicapte) kinderen. Voor dit bouwproject willen we ons zendingsgeld inzamelen.
Doet u weer mee?

Renovatie
De plannen worden op dit moment allemaal gescreend op de technische zaken. Zoals het er nu uitziet, beginnen we rond de
meivakantie. Natuurlijk blijven we u op de hoogte houden.
Kerstfeest in ziekenhuis ‘Gelderse Vallei’
Dit jaar mogen er enkele leerlingen uit groep 4 en 6 zingen op de ouderenafdeling van het ziekenhuis. Ze worden door ons
gebracht en gehaald onder schooltijd. Mooi om op deze manier iets voor de ander te doen. De leerkrachten mailen de ouders
van de kinderen die dit jaar gaan zingen.
Kerstfeest van school
Donderdag 20 december is het Kerstfeest van onze school in de Brinkstraatkerk te Bennekom. Alle kinderen worden
verwacht.
Het kerstfeest begint om 19.00 uur. Omdat vooraf onze muzikanten oefenen, gaat de deur echt pas om 10 over half 7 open.
Vrijdag 21 december
Deze dag is er gewoon school. Dus ’s morgens voor de groepen 2-4 en de hele dag voor de groepen 5-8. Om 14.45 uur begint
de vakantie.
De kinderen mogen deze dag om 9 uur komen. Om half 9 zijn er al wel leerkrachten op school om uw kind(eren) op te
vangen.
Rapporten
I.v.m. de expositie krijgen de leerlingen van groep 3-8 donderdag 13 december het rapport mee. De kleuters krijgen geen
tussenrapport. Wel zijn er verplichte gesprekken in het nieuwe jaar.
We hebben voor de kleuters een observatiesysteem om de ontwikkeling te volgen. We weten dat de kleuterontwikkeling in
sprongen voorwaarts maar soms ook iets terug kan gaan. Graag willen we u hier over inlichten tijdens de verplichte
gesprekken.

2

U krijgt bij de inloop (19 december) de gelegenheid om het Ik-boek en het werkjesboek in te kijken. Dit zal ook klaarliggen
tijdens de gesprekken.
Aan het einde van het jaar willen we u ons nieuwe rapport meegeven.
Gezond en Milieu
Van de GGD
Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Door GGD wordt gezond eten en drinken
gepromoot. Zoete drankjes zonder suiker zijn het gezondste voor de kinderen.
In sommige pakjes drinken zit geen suiker, maar ze smaken wel zoet. Op de verpakking
staan dan termen als 'light’, ‘0% suiker’ of ‘zero’. Om het zoet te maken, gebruiken
fabrikanten zoetstoffen. Die bevatten dan wel geen calorieën, maar toch is het beter om je
kind gewoon water te geven. Het zuur in light-dranken kan namelijk het tandglazuur
aantasten. Dat noemen we tanderosie. Ook raken kinderen gewend aan een zoete smaak,
vanwege de zoetstoffen die erin zitten. Daarbij zijn alle verpakkingen zowel van pakjes als
van de koeken een belasting voor ons milieu.

Groep 8
Ook dit jaar heeft de gemeente weer vuurwerkbrillen beschikbaar gesteld. De
leerlingen uit groep 8 krijgen ze mee naar huis.

Sint en zijn Pieten
Wat was het een gezellige ochtend gisteren. Wat een mooie surprises stonden er …..
U krijgt foto’s van de groep in uw Parro-app. Vergeten om de app te installeren? Stuurt u even een mailtje naar de leerkracht
van uw kind(eren).

Namens het team wens ik u :

Gezegende kerstdagen en een goed 2019
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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