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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag

Volgende Kraatsjournaal
verschijnt op 6 juni 2019
Iedereen vanaf donderdag
23 mei door de voordeur!!!
Om 8.15 is de deur open.
Niet eerder op school
komen svp!!!

ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één
in de schatkist
van mijn dag

Belangrijke data:
Week 21 Stembureau op school
30-05 Hemelvaartsdag vrij
31-05 vrije dag
Week 23 Avondvierdaagse
4-06 Inloop Dribbel, groep 1-3
5-06 Gebedsgroep
6-06 Pinksterviering voor de
kinderen
7-06 Studiedag team
Alle kinderen vrij
10-06 Pinkstermaandag vrij
13-06 Praktisch
verkeersexamen
18-06 Schoolreis

en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag

Koningsspelen en opening verbouwing
Wat hebben de kinderen genoten van de spellen op het Koningsfeest. Ze waren niet te stoppen. Alle ouders die hielpen heel
hartelijk bedankt voor deze fijne morgen.
We sloten dit feest af met een verrassing. Door de vlaggetjes door te knippen, openden we de renovatie. En achter die
vlaggetjes: Frietjes en…
Lekker smullen was het…..
Inloop groep 1-3
Dinsdag 4 juni is er inloop voor groep 1-3 en Dribbel.
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Wie helpt even zaterdag 18 mei a.s.?
Wie helpt even zaterdag 18 mei a.s. om 9.00 uur?
Boven de PSZ is een zolder. Ook deze moet leeg. Vader Pronk wil dit
graag met een aantal ouders zaterdagmorgen doen. Wie helpt? Vele
handen maken licht werk? De container staat er al ;-) Wilt u even mailen naar adrian@jodimarus.nl
Verbouwing
In de meivakantie zijn de noodlokalen geplaatst.
Maandag 27 mei begint het echte werk. Donderdag 23 mei komen de hekken en de bouwketen voor de opzichter en de
aannemer. Dit betekent dat iedereen vanaf donderdag 23 mei vanuit het fietsenhok en vanaf de parkeerplaatsen door de
voordeur bij mijn kamer naar binnen moet. Voor de veiligheid van alle kinderen is hier voor gekozen!
Vanaf 8.15 gaat de deur open. Niet eerder komen s.v.p. Geeft u aan uw kinderen door dat zij meteen vanuit het fietsenhok
naar binnen moeten gaan. Iedereen gaat meteen de eigen groep in. De kinderen van de noodlokalen gaan door de deur
van de kleuters achterin naar het noodlokaal. Wilt u als u uw kind(eren binnen heeft gebracht z.s.m. weer naar buiten
gaan?
U kunt onze verbouwing volgen op

facebook: School met de Bijbel de Kraats.

Schoolreisje betaald??
Helaas is nog lang niet al het geld van het schoolreisje binnen. Wilt u voor 31 mei dit overmaken op NL05RABO038706913
onder vermelding van de namen van uw kinderen. € 20,-- per kind. Is dit een probleem, loopt u gerust even binnen.
Koelkasten
Met de voorbereidingen voor de bouw kwamen we er achter dat de vele koelkasten binnen onze school niet echt aan de
duurzaamheid meewerken. Vanaf de kerstvakantie hebben wij als proef alle koelkasten uitgedaan. Niemand heeft hierop
gereageerd. We hebben besloten om de koelkasten af te schaffen. Ook in het VO zijn er geen koelkasten beschikbaar.
Praktisch is dit ook fijn omdat de koelkasten veel plaats innemen.
Cito
Wat een feest afgelopen maandag in groep 8. Iedereen had minstens het niveau van de keuze voor
het VO gehaald. We zijn trots dat de leerlingen zo’n mooie score hadden!
Onze school had een gemiddelde score van 538,9. Het landelijk gemiddelde was 535,7
Van harte gefeliciteerd!!!
Presentatie stichting Kimon
Ons zendingsgeld is op dit moment bestemd voor Jedidja, een project van stichting Kimon, dat zich richt op kinderen en
jongeren met een handicap. Gerda Klaver werkt sinds 2003 in West-Afrika, in Guinee-Bissau aan dit project. Zij is nu met
verlof in Nederland en hoopt maandag 20 mei op school te komen vertellen over haar werk daar.

Namens het team,
Wilma Petersen
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