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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Volgende ‘Kraatsjournaal’
4 april 2019
Belangrijke data
3-04 Gebedsgroep
3-04 Schoolvoetbal
3-04 en 4-04 Verkeersdagen
10-04 ALV
11-4 Inloop gr. 1-3
16,17,18-04 Eindcito gr. 8
18-4 Paasviering in eigen
groep
19-04 en 22-04
Paasweekend: alle kinderen
vrij
24-4 Groep 1 vrij
26-4 Koningspelen (ook voor
groep 1)
29-4 tm 10-5 Meivakantie

Meeleven
De moeder van juf B. is afgelopen woensdag overleden. Zij mocht 94 jaar
worden. We wensen juf B. en haar familie kracht en troost van God toe.
Er is ook rouw bij andere gezinnen op school. Wij bidden voor de troostende
nabijheid van God.
Er is ook blij nieuws. Bij de familie S. is een
zoon geboren, J. Van harte gefeliciteerd met
dit wonder van God.
Per 1 april begint het zwangerschapsverlof van juf J. Wij wensen haar een
fijne tijd toe. Meester M. zal haar vervangen. Welkom op onze school!
F. heeft deze week weer onderzoeken gehad. We bidden voor een positieve
uitslag!

Wandelen voor Water 22 maart – groep
7 en 8
De wandeling vindt plaats op vrijdag 22
maart 2019. Wereldwijd wordt dan
aandacht gevraagd voor het belang van veilig drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen in derde wereldlanden. Er wordt op allerlei manieren geld
ingezameld voor verbetering hiervan. De groepen 7 en 8 van onze school lopen mee met ‘Wandelen voor
Water’ in Ede. Om ca. 11.50 uur houdt burgemeester Verhulst een toespraak en om 12.00 uur wordt het
startsein gegeven op het Marktplein in Ede. Naar verwachting zal zo rond 14.30 uur de gehele wandeling
worden afgerond met het bekendmaken van de totale opbrengst. Wat hebben de leerlingen van groep 7 en 8
hun best gedaan om geld op te halen. Ze verzamelden het mooie sponsorbedrag van € 2719.60. Heel hartelijk
dank!!!
Ede Doet waarde-cheque
Rond 26 maart ontvangt u weer de nieuwe waarde-cheque van 2019. Zoals u weet,
spaart onze school voor nieuwe speeltoestellen op ons schoolplein. Doet u mee? U
kunt de cheque digitaal overmaken of inleveren op school bij de administratie.
Alvast bedankt!
Weekopening team
Op maandagochtend tussen 8.00 en 8.15 hebben we als team een weekopening met elkaar. We kunnen dan de
telefoon niet beantwoorden. Vanaf 8.15 zijn we weer bereikbaar. Ziekmeldingen kunt u overigens ook per mail
doorgeven aan directie en eigen leerkracht.

Fietsen stallen
Regelmatig zetten de kinderen uit de bovenbouw hun grotere fiets vóór de kleinere
kleuterfietsen. Op die manier kunnen de jongere kinderen niet gemakkelijk bij hun
fiets. Daarom is er een groepsindeling gemaakt in het fietsenhok. Wilt u erop letten
dat de kinderen hun fiets op de juiste plek neerzetten?
Koningsspelen
We hebben nog niet genoeg ouders voor de spelen op onze Koningsdag. Wie helpt? We
hebben o.a. nog begeleiders nodig voor de groepjes. Geeft u zich op? Graag een mail naar:
koningsspelenkraats@hotmail.com
Inloop
Donderdag 11 april is er weer inloop in groep 1-3. Om half 9 mag u even de groepen in om te kijken wat uw
kind allemaal doet in de groep.
Algemene Ledenvergadering
In verband met de verbouwing is de ALV dit jaar vervroegd en zal plaatsvinden op 10 april a.s.
Alle leden krijgen deze week een mail met de uitnodiging.
Verbouwing
Zoals het er nu uitziet zullen in de meivakantie de noodlokalen op het plein achter de school worden geplaatst.
De groepen 6,8 en 4a en 4b zullen verhuisd worden naar de noodlokalen. Groep 7 verhuist naar het lokaal van
groep 6 (kleuterbouw) i.v.m. de grootte van deze groep.
Hieronder wat schetsen.
Openruimte t.o. mijn kantoor/groep 3a

Nieuwe ingang op het plein bij gele
deuren

Vooraanzicht school

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

Eén van de teamleden zoekt een gebruikte meisjesfiets.(22 inch) Heeft u er nog een in de schuur staan die niet
meer wordt gebruikt en die u toch al wilde opruimen? Graag een berichtje met omschrijving en vraagprijs naar
directie@kraatsschool.nl Alvast bedankt!

Junior Science Lab
Speciaal voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs organiseert het
Wetenschapsknooppunt Wageningen University & Research Junior Science Labs. De kinderen gaan als
echte onderzoekers te werk in de praktijkruimtes van de Universiteit.
Wat en voor wie is Junior Science Lab
Bij het Junior Science Lab (JSL) ben jij, leerling van groep 6, 7 of 8 een middag lang de onderzoeker. JSL
begint met een kort college van een wetenschapper van Wageningen University en daarna ga je aan de
slag in een laboratorium of andere ruimte. Je gaat een onderzoek opzetten, uitvoeren en de resultaten
bekijken. Net als echte onderzoekers dus! De praktijkruimte is jullie terrein deze middag.
Wanneer, waar en hoe De Junior Science Labs vinden in 2019 op woensdag 15 en woensdag 29 mei plaats
op Wageningen Campus van 14:00 uur tot 16:30 uur. Inschrijven kan vanaf woensdag 10 april. JSL telt als
onderwijs, dus als je een continurooster hebt krijg je doorgaans wel eerder vrij van school. Deelname kost
€10,- per persoon per JSL. Goed om te weten: meteen bij inschrijven moet er betaald

