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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
7 maart 2019
Belangrijke data
25-02 tot 1-03
voorjaarsvakantie
6-03 gebedsgroep
6-03 luizencontrole
13-03 biddag
20-03 boomplantdag
groep 7
20-03 Schoolvoetbal groep 7
en 8
20-03 Stembureau op school

Meeleven
We zijn dankbaar en blij met ouders die na een geslaagde operatie weer
herstellen. We denken aan ouders die met ziekte en zorg te maken hebben.
We leven ook mee met kinderen die een behandeling of therapie krijgen!
Tevredenheidsonderzoek
De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben het tevredenheidsonderzoek
ingevuld. Zij geven de school een 8.2. Het is mooi om vast te stellen dat 80%
van de leerlingen met plezier naar school gaat.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat 90 procent van de leerlingen zich erg veilig
voelt op school. We zijn blij met deze uitslag en werken er aan om onze
school een zeer veilige plek te houden waar iedereen zichzelf kan en mag
zijn.
Vrijdag krijgt u als ouder/ verzorger de uitnodiging om de vragen van het
tevredenheidsonderzoek in te vullen.
Doet u mee? Bij voorbaat dank!
Muurtje groep 3 gevaarlijk
Wilt u niet op het muurtje van groep 3 zitten?
Vorige week heeft het eerste zonnescherm het
begeven en is naar beneden gevallen. Het tweede
scherm voor groep 3 is even oud.
We hopen dat dit scherm het houdt tot de renovatie maar voor uw
veiligheid…..

Leerkrachten gevraagd in Nederland
Zoals u vast wel heeft gelezen, is het ontzettend moeilijk om goede
leerkrachten te vinden en zijn invallers niet te krijgen. Veel kinderen
worden naar huis gestuurd. Gelukkig is dat bij ons nog niet gebeurd.
Het gaat echter wel ten koste van het bestaande team. Zij spannen
zich mee in om klassen niet naar huis te sturen.
De komende jaren zal het lerarentekort nog groter worden.
Wij staken niet in maart. Er is een petitie gestart om een signaal te
geven dat we de kwaliteit van onderwijs in Nederland willen blijven
waarborgen. Tekent u ook?
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/

Oversteek-service
Onder aan deze Kraatsflits treft u een brief aan van de verkeerscommissie. Hierin wordt uitgelegd hoe de
oversteek wordt verzorgd. We zijn als team heel blij dat deze taak door u als ouder/verzorger wordt opgepakt.
De groepen die nu ingeroosterd staan, krijgen vandaag een mail met daarin instructie voor het oversteken en
het rooster. Zoals u kunt lezen, wordt er gevraagd of u zelf wilt ruilen als u verhinderd bent.
Groep Dribbel
Na de voorjaarsvakantie begint de nieuwe Dribbelgroep.

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

Van de verkeerscommissie

Start oversteek ouders
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals onlangs reeds met u is gecommuniceerd,
komen er veranderingen in de organisatie van de
oversteekservice na schooltijd. Deze zal na de
voorjaarsvakantie door de ouders/ verzorgers
worden geregeld.
In de aanloop hier naartoe is de suggestie gewekt dat ouders/ verzorgers van alle groepen ingedeeld
zouden worden. Hier is echter geen sprake van. Naar aanleiding van deze suggestie zijn er diverse
reacties/ ideeën binnengekomen. Deze hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd te integreren in de
aanpak die vanaf de voorjaarsvakantie geldt.
Er is voor gekozen om de ouders/ verzorgers met kinderen in groep 6,7 en 8 in te plannen in een rooster
voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag 14.45 uur en op woensdag om 12.15 uur.
Gezien het aantal ouders in deze groepen verwachten wij dat ieder gezin om de +/- 10 weken 1 keer
ingeroosterd zal worden.
De ouders/ verzorgers van de groepen 4a en 4b worden ingedeeld op de vrijdagmiddag 12.00 uur.
Gezien het aantal ouders in deze groepen verwachten wij dat ieder gezin 1 á 2 keer per schooljaar
ingeroosterd zal worden.

Door de inzet van ouders / verzorgers van groep 6,7 en 8 wordt de kans verkleind dat gezinnen ingezet
worden met kleine kinderen die nog veel toezicht nodig hebben. Uiteraard kan dit niet volledig worden
voorkomen.
Voor de ouders/ verzorgers die ingepland worden: Wij zullen ervoor zorgen dat er een duidelijke
instructiebrief op de website van school beschikbaar is. Zo weet iedereen precies wat er verwacht
wordt. Kunt u niet of heeft u een andere reden waarom u uw ingeplande taak niet kunt doen? Dan gaan
wij er vanuit dat u zelf een andere ouder/ verzorger vraagt om deze taak van u over te nemen.
Voor de automobilisten geldt: Als de oversteekhouder de rode lamp omhoog heeft, is
dit het stopteken en moet de auto wachten tot het rode sein uit is en de weg weer vrij
wordt gegeven voor auto’s.

Rond de maand mei zal de huidige opzet geëvalueerd worden. We hopen dat we de veiligheid rond
onze school op deze manier met elkaar kunnen bevorderen.
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking!
Team, directie, MR en verkeerscommissie.
Wanneer u vragen heeft kunt u terecht bij M.B. (m.treur@filternet.nl)

