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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
De volgende Kraatsflits
verschijnt op 18 april
Belangrijke data:
4-4 Praktijkdag verkeer
groep 3-7
10-04 ALV voor de leden van
onze schoolvereniging
11-04 Inloop groep Dribbel, 1-3
12-04 Koningsontbijt
16-04 tot 18-04 eindtoets
groep 8
19-04 Goede vrijdag, kinderen
vrij
22-04 Paasmaandag, kinderen
vrij
24-04 groep Dribbel en groep 1
vrij
26-04 groep Dribbel en groep 1
ook school koningsspelen
26-04 Koningsspelen
29-04 tot 10-05 meivakantie

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hij komt naar jou
‘Kom maar wat dichterbij,’
zeg ik tegen een kind in de groep.
‘Kom maar dichterbij,’
durven wij volwassenen niet te zeggen tegen elkaar.
Niet te dichtbij, want…
Niet te intiem, want…
Niet te bekend, want…
Niet te eigen, want…
Privacy is heilig.
Laten we er een wet voor maken.
Houten hekken om tuinen.
Muren om mensen.
‘Je hoeft niet dichterbij,’ zegt God
Ik kom wel bij jou
In Jezus.
Gedicht van Chris Lindhout

Stille week
Met de kinderen leven we toe naar Pasen. Donderdag 18 april zijn er paasvieringen in
de eigen groepen.
Zingen in het ziekenhuis
Ook dit jaar mogen er weer kinderen in het ziekenhuis op de ouderenafdeling zingen
voor Pasen.

Pietpraat
Wat ben je aan het tekenen?
Een school in brand….het harde geluid kan ik niet tekenen, dus daarom maak ik deze
(muziek) nootjes.

Ede doet
Super er is van deze twee keer al bijna € 2.000,- opgehaald. U kunt deze maand de bonnen nog
inleveren. Hartelijk dank allemaal!!!

Schoolvoetbal Vanmiddag zijn de leerlingen druk aan het voetballen! Fijn dat het droog is.

Koningsontbijt
Vrijdag 12 april is uitgeroepen tot landelijke dag voor het Koningsontbijt. De kinderen mogen dan
op school ontbijten. Met de koningsspelen is er geen ontbijt op school!
Alles wat er over is, geven we ook nu weer aan de voedselbank.

1

1 april
Ze komen een google maps foto nemen, komen jullie allemaal naar buiten...kijk daar
komt hij aan... 1 april bovenbouw!

Wandelen voor Water
Wat een prestatie. Groep 7 en 8 liepen mee met zes liter water in de rugzak.
Het was erg gezellig!
Verbouwing
In de meivakantie worden de noodlokalen 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. Na de meivakantie
mogen de kinderen dus naar hun nieuwe lokalen.
Tijdens de koningsspelen willen we
met een verrassing de bouw ‘officieel’ openen.
U kunt onze verbouwing volgen op
facebook: School met de Bijbel de Kraats.

Inloop groep 1-3
Donderdag 11 april is er inloop voor groep 1-3 en Dribbel.
Koningsspelen 26-04
Fijn dat er weer zoveel ouders zich inzetten om deze dag tot een feestdag te maken. De kinderen krijgen allemaal wat te eten
op school tussen de middag (vanaf half 12). Hiermee openen we de bouw.
Schoolreisje
Op dinsdag 18 juni hopen we met de groepen Dribbel en groep 1-7 op schoolreisje te gaan. Binnenkort krijgt u hier een brief
over met tijden en de prijs. Groep Dribbel krijgt morgen een mail hierover.

Namens het team,
Wilma Petersen
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