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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
De volgende Kraatsflits
verschijnt op 24-01-2019
Belangrijke data:
14-01 Adviesgesprekken gr. 8
15-01 Adviesgesprekken gr. 8
6-02 Gebedsgroep
13-02 Studiedag: alle kinderen
vrij
15-02 Cito-uitdraai mee
19-02 en 21-02 verplichtte 10min. gesprekken groep 2-7
19-02 en 20-02 verplichtte 10min. gesprekken groep 1
25-02 tot 01-03
voorjaarsvakantie

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het nieuwe Kraatsjournaal van 2019 ligt voor u.
Namens het team wens ik u Gods zegen voor het nieuwe jaar toe.
Heer, U bent voor ons om ons de goede weg te wijzen.
U bent naast ons om ons een hand te geven.
U bent achter ons om ons te beschermen tegen gevaar.
U bent onder ons om ons op te vangen wanneer we struikelen.
U bent in ons om ons te troosten in verdriet.
U bent om ons heen als een sterke muur wanneer anderen over ons heen willen
lopen.
U bent boven ons om ons te zegenen met Uw liefde
Vandaag en morgen.
Altijd.
Meeleven
We zijn blij dat bij Juf M. en haar man een zoon, J., is geboren. Van harte
gefeliciteerd met dit wonder van God.
Juf M. en haar man verwachten hun tweede
kindje in de zomervakantie. Van harte
gefeliciteerd!
Bij familie Van R. is een zoontje geboren. T.
is het broertje van J. (groep2), T. ( groep 1)

en J. Van harte gefeliciteerd!!
Er is ook verdriet. Bij familie K. is een (schoon) zus overleden. Zij is een geliefde
tante van E. (groep 5a), A. (groep2) en D. We wensen jullie troost en nabijheid van God toe.
We leven mee met onze oud-leerling D, die een spannende tijd heeft. We bidden dat alles wat gedaan wordt aan mag slaan
en wensen haar sterkte en kracht!
Nieuw
In groep 1 is B gekomen.
Afscheid
E. is na de kerstvakantie naar Wereldkidz-balans in Veenendaal gegaan. We wensen haar een fijne tijd
op haar nieuwe school!
Uit het team
Juf J. is weer begonnen op dinsdag. Zij ondersteunt de groepen 7 en 8 en soms nog wat individuele leerlingen.
Juf C. begint eind van de maand ook weer. Zij zal groep Dribbel les geven.
We zijn ook blij dat het met juf Y. beter gaat. Zij is aan het re-integreren in groep 4a. Juf M. is ook aanwezig. Zij geeft de
kinderen in groep 4 individuele aandacht als juf Y. lesgeeft.
Staken 13 maart onderwijs
Als school doen wij niet mee aan de staking die is afgekondigd.
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Verjaardagen
Januari
10 Aline Mulder gr 1,2
13 Colinda van Driel gr. 4A
13 Chenanja Hoven gr. 2
14 Jurian van de Bor gr. 7
14 Sam Kingma gr. 2
15 Nieck van der Hoek gr. 4A
16 Rik Groeneveld gr. 3A
18 Lieke van de Pol gr. 1/2
21 Rowan Folmer gr. 5B
22 Nina Vroegop gr. 2
24 Laurens van der Wielen gr. 3B
28 Alinda Jonker, gr. 1,2
29 Nienke van de Pol gr. 3A
30 Lieke Vlastuin gr. 3A
Februari
1 Mathilde Simons gr. 2
2 Juf Annette
3 Jesse Teeuw gr. 6
4 Hannah van Helden gr. 8
4 Juf Nelleke
5 Jade van den Broek gr. 4A
5 Maeve Willemsen gr. 4A
5 Emma Benard gr. ½
6 Juf Elsbeth
6 Justus Lammers gr. 3A
7 Jorinde Spangenberg gr. 3A

Voorstellen
Per 1 april hoopt meester M. ons team te versterken. Hij begint met de vervanging
van juf J. tijdens haar verlof.
Vervanging van ziekte
Soms komen er vragen of het nog lukt en hoe het
gaat met vervanging en mensen in de groep.
Gelukkig lukt het nog steeds de klassen les te
geven. Als er onverwacht een zieke collega is,
probeer ik voor schooltijd iemand te vinden die de
klas les kan geven. Het is altijd een hele klus om
zo onverwacht iemand te vinden. Ik stel leerlingen
buiten in de rij op de hoogte dat een leerkracht ziek is en er iemand anders is. We
proberen als dit niet lukt intern nog te kijken of we kinderen kunnen verdelen. Tot
nu toe is dit gelukkig altijd nog gelukt ondanks het gebrek aan leerkrachten. We
hopen dat dit zo blijft lukken en dat we de kinderen geen vrij hoeven te geven.
Soms heeft een leerkracht een verlofdag. In de onderbouw wordt dit aan de ouders
bekend gemaakt. In de bovenbouw wordt het aan de leerlingen zelf doorgegeven.
Stagiaire
Zoals ook in onze schoolgids te lezen is, staat onze school open voor studenten van
o.a. de CHE en de opleiding voor onderwijsassistenten. De leerkracht blijft
verantwoordelijk voor de groep. Als mensen langere tijd in de klas zijn en echt met
de kinderen werken, stellen wij u op de hoogte.
In februari hopen er weer Lio-studenten te komen. Juf T komt in groep 1 en in groep
6 hoopt juf S te komen. Zij stellen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voor.
Juf A. gaat van groep 7 naar groep 2.
Soms zijn er mensen in een groep aanwezig die geen lesgeven maar andere dingen
komen doen: denk aan maatschappelijke stage, observaties, collegiale consultatie
enz. Dit is altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Adviesgesprekken vervolgonderwijs
Maandag 14 en dinsdag 15 januari zijn de adviesgesprekken met de ouders en
kinderen van groep 8.

Verantwoordelijkheid ‘Oversteekservice’
U heeft een oproep gehad om mee te helpen aan de
‘oversteekservice’. Wellicht wilt u weten hoe dit is
ontstaan. Deze vraag is vorig schooljaar bij de
MR/verkeersgroep neergelegd door het team. De
leerlingen zijn nog binnen terwijl de leerkrachten al naar buiten moeten. Deze situatie is
onwenselijk omdat zij binnen de school voor de leerlingen verantwoordelijk zijn. In de tijd dat
de leerkracht buiten is om te begeleiden met weggaan om 14.45 uur ontstaan soms
ongewenste situaties binnen de school. Als team hebben we daarom besloten om te vragen of
de ouders dit over kunnen nemen zodat de leerkrachten toezicht kunnen houden op de eigen
groep. We willen dit na de voorjaarsvakantie starten.
N.a.v. de oproep om hulp kwamen er vragen over de verantwoordelijkheid van ouders voor en na schooltijd.
In de wet (en in ons sociaal veiligheidsplan) kunt u het volgende hierover lezen:
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. Onder schooltijd is de school
verantwoordelijk voor de leerlingen. De leerlingen mogen vanaf kwart over 8 aanwezig zijn. De school draagt dan een
medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zorgt de school voor
toezicht op het schoolterrein (pleinwacht). Na schooltijd is de school ook maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor
de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het schoolterrein/schoolplein bevinden. Het vervoer van en naar huis valt onder de
verantwoordelijkheid van de ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de
kinderen worden weggebracht of opgehaald. U bent als vrijwillige ouder van onze school verzekerd.
Van de verkeerswerkgroep
Op dit moment wordt nog afgestemd hoe de oversteekservice goed vorm gegeven kan worden. Wanneer hier meer over
bekend is informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over.
Laarzen gevraagd
Voor een project van de verbredingsgroep zijn laarzen nodig. Graag een grotere maat. Ze mogen kapot zijn. Wie helpt?
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Luizenpluis
Volgende week woensdag wordt er gecontroleerd op luizen in groep 1,2 en 3. In de onderbouw is het risico van overdragen
van luizen het grootste daarom willen we deze groepen ook op school in de gaten houden. Wilt u zelf uw kind(eren) blijven
controleren?
Groep Dribbel
Na de voorjaarsvakantie hopen we met de jongste kleuters de groep Dribbel te starten. Op maandag en dinsdag zal juf J.
lesgeven, op woensdag en donderdag juf C. De klas zal in het Willie Wortellokaal gevestigd worden. Het nieuwe lokaal is
helaas nog niet klaar omdat de vernieuwbouw vertraging heeft.
Cito
In week 4 en 5 worden de Cito-toetsen afgenomen. Zo kunnen we zien door een onafhankelijke toets of we niets over het
hoofd hebben gezien en of de kinderen groeien in hun ontwikkeling. U heeft vast al gehoord of gelezen dat de kleutercito’s
niet meer vernieuwd worden en de kleuters gevolgd worden via observaties. Omdat wij net met een nieuw
observatiesysteem begonnen zijn, hebben we besloten dit jaar de toetsen nog volgens ons protocol af te nemen. Als uw kind
de cito maakt, krijgt u tijdens het 10 minutengesprek de uitslag te horen.
Verplichtte 10-min. gesprekken groep 1-7
Deze gesprekken hebben als doel de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
Op dinsdag 19 en donderdag 21 februari zijn de oudergesprekken. Wilt u deze data alvast in uw agenda zetten? U krijgt nog
een briefje mee. Voor groep 1 zijn er gesprekken op dinsdag 19 februari middag en avond en op woensdagmiddag 20
februari.
Musical en afscheidsavond groep 8
De afscheidsavond voor groep 8 met het gezin is op maandag 15 juli en dus niet op dinsdag 16 juli!!
Donderdag 11 juli is de musical voor opa’s en oma’s en andere bekenden. Wilt u dit wijzigen in de jaarkalender??
Verbouwing
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een voorlichtingsmoment over de verbouwing.
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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