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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
Het volgende Kraatsjournaal
verschijnt op 7 maart.
Belangrijke data:
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
13-3 Biddag
13-3 Luizencontrole
13-3 Gebedsgroep
20-3 Schoolvoetval
20-3 en 22-3 Verkeersdagen
20-3 Verkiezingen Prov. Staten

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.
Meeleven
Helaas is de moeder van juf B. weer in het hospice opgenomen. We wensen juf B. en
haar familie kracht van God.
WvD (gr.3a) heeft een zware hersenschudding. We hopen dat hij snel herstelt en
wensen hem beterschap!!
We denken ook aan andere gezinnen waar ziekte is.
Studiedag 13 februari
Alle kinderen zijn vrij deze dag!

Dribbel
Na de voorjaarsvakantie begint groep Dribbel in de Willie Wortelruimte.

Ede doet
In week 13 (25 - 29 maart) zal per woonadres de eerste waarde-cheque van 2019 ter waarde van € 7,50
worden bezorgd. Wilt u weer meesparen voor het nieuwe plein na de verbouwing? U mag ze inleveren
op school dan zorgen wij voor de rest! U kunt ook thuis uw cheque op de website van Ede doet
verzilveren.
Verplichte 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? Voor groep 1
zijn er gesprekken op dinsdag 19 februari middag en avond en op woensdagmiddag 20 februari.
Inschrijfformulieren
Heeft u al uw kinderen al ingeschreven? Zeker voor de volgende twee schooljaren is dit van groot belang
omdat we een beslissing moeten nemen over het eventueel instellen van een wachtlijst. Niet gedaan? Dan
graag zo spoedig mogelijk!!!

Kraatsflits
De Kraatsflits van februari vervalt.
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Verkeersgroep
U krijgt voor de vakantie van de verkeersgroep bericht over het oversteken van de weg.
Tevredenheidsonderzoeken
U krijgt vrijdag voor de voorjaarsvakantie een korte vragenlijst waarin we als team u vragen stellen over diverse
onderwerpen. Vult u deze ook in?
Wethouder
Op ons verzoek is de gemeente al diverse malen wezen kijken naar de
verkeersveiligheid bij het aan- en uitgaan van de school. Dit heeft in ieder geval tot
resultaat gehad dat zij een bord geplaatst hebben voor eenrichtingsverkeer op de
Rijnsteeg.
De burgemeester heeft in een undercoverprogramma aangegeven dat hij veiligheid een belangrijk item in Ede vindt. Eén van
onze ouders wees mij hierop. Ik heb een brief naar hem geschreven over de veiligheid in de Rijnsteeg. In maart komen de
wethouder en een beleidsmedewerker opnieuw kijken. We hopen dat ook gemeente Ede verder mee wil denken over de
veiligheid.
Ter herinnering: 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??
MR
Maandag 11 februari hoopt de MR weer bij elkaar te komen.
65 jaar
Juf N. was afgelopen maandag jarig. Zij werd 65. Zij werd door alle kinderen van de school zingend in het zonnetje gezet! We
zijn blij dat ze nog door mag gaan met lesgeven. Nogmaals van harte!
Voorstellen stagiaire onderwijsassistent groep 7
Mijn naam is W.B., ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit in het laatste jaar. Ik hoop tien weken stage te gaan lopen in
groep 7 bij juf J. Ik heb er erg veel zin in en hoop op een leuke tijd!
Loop gerust eens langs voor een gesprek. Groet, W.B.
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