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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Volgende ‘Kraatsjournaal’
6 juni 2019
Belangrijke data
30/31-05 vrij
3 t/m 6-06 Avond4daagse
6-06 Pinksterviering
7-06 Studiedag: alle
kinderen vrij
10-06 Pinkstermaandag
18-06 Schoolreis
1-07 Studiemiddag: alle
kinderen middag vrij
11-07 Studiemiddag: alle
kinderen middag vrij

Afgelopen donderdag kwam dhr. Van der Molen van ‘Het Streek’ een gastles
geven in groep 7. Het kernwoord was vertrouwen in God en in elkaar. Aan
het einde van de les mochten de leerlingen
een kaart versturen. Onderstaande kaart
ontvingen we als school deze week zomaar
in onze brievenbus:
We weten niet wie de afzender is maar we
waren er heel erg blij mee!
Bedankt
We willen onze Lio-stagiaires, juf Tessa en juf Simone bedanken voor het
lesgeven op onze school. Veel succes met het afstuderen!

Binnenkomen / naar huis gaan
Alleen de ingang bij het parkeerterrein (door kinderen regenboogdeur genoemd) is open!
Als de kinderen naar huis gaan, worden de kleuters bij de ‘regenboogdeur’ gebracht. De leerlingen uit groep 3
en 5 gaan door de nooddeur bij het fietsenhok naar buiten.
Deze week worden er ook hekken geplaatst bij de PSZ deur en de andere deur van school. De aannemer heeft
aangegeven dat de buitendeur bij de ‘teamkamer’ ook dicht moet blijven i.v.m. gevaar. Dit is alleen een
nooduitgang. Wilt u als ouders ook weer door de voordeur naar huis gaan.
Gevonden voorwerpen
Op het verjaardagsbankje bij de teamkamer staat nog een plastic bak met gevonden
voorwerpen. Wilt u even nakijken of er iets van u bij is?
Doppen
In verband met de verbouwing is de container met de doppen verplaatst naar
buiten. De kliko is rechts van de voordeur te vinden.
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

