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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
7 februari 2019
Belangrijke data
30-01 presentatie
verbouwing
6-02 gebedsgroep
13-02 leerlingen vrij i.v.m.
studiedag
15-02 uitdraai cito mee
Groep 3-7
19-02 10 min. gesprekken
gr.1-7
20-02 10 min. gesprekken
groep 1
21-02 10 min. gesprekken
gr.2-7
25-02 – 1-03
voorjaarsvakantie

Meeleven
We denken aan ouders die deze week een operatie moeten ondergaan.
Er is ook rouw, verdriet en zorg in gezinnen. We bidden om kracht en troost.
We leven ook mee met kinderen die een behandeling en therapie krijgen!
Pietpraat
We spelen heerlijk buiten als er plotseling een kleuter huilend aan komt
rennen: ‘Juf, ik kreeg een theezakje tegen mijn hoofd’. ( een pittenzak)
Een leerling krijgt 'straf' van de juf omdat er niet werd geluisterd. Een kleuter
vertelde dit thuis waarop zijn moeder reageerde: ‘Heeft de juf hem op zijn
kop gegeven?’. De kleuter bleef even stil en zei toen enigszins verbaasd:
‘Nee, de juf heeft hem niet op zijn hoofd geslagen’.
Kind vindt het koud. Juf vertelt dat het hier niet zo erg koud is.’ Weten jullie
waar het nog veel kouder is?’ Kind: ‘In Friesland!’
Nieuw op school
In groep 1 zijn F, M en J begonnen. We wensen hen een
fijne tijd op onze school!

Ziek melden
Wilt u als u per mail ziek meldt, dit zowel aan de
leerkracht als naar de directiemail mailen?

Gesprekken en cito-uitdraai
In week 8 zijn de gesprekken voor alle ouders van groep 1-7. Deze gesprekken gaan over de voortgang van de
ontwikkeling van uw kind(eren). Er wordt een uitdraai van de citotoetsen meegegeven op 15 februari aan de
leerlingen van groep 4-7. In groep 2 en 3 worden de resultaten besproken tijdens de 10 minutengesprekken
omdat hier meer uitleg voor nodig is.
13 februari studiedag
Als team hebben we 13 februari een studiedag. We analyseren cito’s , denken na over
verschillende actuele thema’s. We zijn ook bezig met ons nieuwe schoolplan. In dit schoolplan
werken we uit hoe we de komende vier jaar verder gaan en welke ambities we hebben.
Alle kinderen hebben die dag vrij.
Wonderlijk gemaakt
De komende weken geven we de seksuele voorlichtingslessen uit ‘Wonderlijk
gemaakt’. Nieuwe gezinnen krijgen deze week een boekje mee waarin u kunt lezen
welke lessen gegeven worden in iedere groep.

Dammen
Wat een toppers! Dit team mag door naar de finale van Gelderland! Van harte gefeliciteerd!!
30 januari presentatie van de verbouwing van 17.00-19.00 uur.
Er hangen tekeningen en de architect geeft informatie. U bent van harte welkom als gezin!
Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen?
Er komt een nieuwe ingang met een trappenhuis op het plein achter de school bij de gele deuren. De trap in de
nieuwbouw gaat dan weg. De vluchttrap wordt dan weer echt vluchttrap. Alles zal aan de BENG eisen voldoen
(=bijna energie neutraal). Er zal dus geen gas meer zijn in de school.
De gymzaal zal multifunctioneel worden gemaakt. De kleedkamers worden verplaatst.
In de oudbouw zal het meeste werk zijn. De gevels worden geïsoleerd en de voorgevel zal weer in oude stijl
worden opgetrokken.
Zoals het er nu naar uitziet, beginnen we rond de meivakantie. Er komen vier noodlokalen met toiletruimte
achter op het plein. De verbouwing zal in fasen verlopen. We hopen dat alles tussen de voorjaarsvakantie en de
meivakantie 2020 klaar zal zijn.
Voorstellen LIO-studenten
1.Mijn naam is T, 22 jaar oud en woonachtig in Ede.
Ik studeer aan de Christelijke Hogeschool Ede de opleiding tot leraar basisonderwijs en zit nu in mijn laatste
leerjaar.
Ik vind het beroep als leerkracht heel speciaal. Het is mooi om de ontwikkeling van kinderen te mogen volgen
en daarin een bijdrage te mogen leveren.
Mijn eindstage mag ik komen lopen op de Kraatsschool in groep 1. De Kraatsschool spreekt mij aan door de
christelijke identiteit, onderling respect voor elkaar en het aanbieden van de leerstof passend bij het niveau
van de leerling. Tevens heb ik mijn eigen basisschooltijd ook met veel plezier op de Kraatsschool mogen
doorbrengen.
Binnenkort start ik met een aantal oriëntatiedagen. Tijdens deze dagen zal ik met juf N of juf B de groep
meedraaien. Vanaf 19 februari sta ik op dinsdag, woensdag en donderdag zelfstandig voor de groep. Op vrijdag
zal ik aanwezig zijn om te werken aan mijn afstudeeronderzoek.
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd.
Mocht u nog vragen hebben, loop dan vanaf 19 februari gerust na schooltijd even naar binnen.
Vriendelijke groet,
T
2.Mijn naam is S en ik ben 23 jaar. In februari hoop ik te starten als LIO-stagiaire in groep 6. In deze groep zal ik
op dinsdag t/m donderdag voor de klas staan. Ik zit in mijn laatste jaar van de PABO en ben naast deze stage
ook bezig met een afstudeeronderzoek over de werkdruk in het onderwijs, een erg interessant onderwerp.
Ik heb zin om te beginnen! Heeft u nog vragen, spreek mij dan gerust aan.
Tot ziens!
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

