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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende ‘Kraatsjournaal’
6 juni 2019
Belangrijke data
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
1-07 12.00 uur uit
11-07 12.00 uur uit zie tekst
.

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Deze keer een extra Kraatsflits die vooral over de verbouwing gaat.
Meeleven
Fam. Mol heeft gevraagd om mee te bidden. De moeder van Matthias is
ernstig ziek. Op dit moment krijgt moeder verschillende kuren. We bidden
voor deze ouders en Matthias in groep Dribbel.
Processierups
Gemeente Ede is al geweest om te kijken of de processierups al gevaarlijk
was. Op dit moment zijn de rupsen nog niet actief en is er geen risico.
Natuurlijk worden ze zo spoedig mogelijk bestreden.
Binnenkomen
Vanaf morgen (vrijdag) is alleen de ingang bij het parkeerterrein (door
kinderen regenboogdeur genoemd) open.
Pauze
U heeft gisteren al een mail geregen over het gebruik van het plein.
De kleuters zijn buiten voor en na de eetpauze zodat de groepen 3-8 dan het
kleuterplein kunnen gebruiken.

Uit school
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.
Volgorde van de fasen van de bouw:
Fase 1
Volgende week begint fase 1 van de bouw. In deze fase wordt de bovenverdieping voor het grootste gedeelte
klaar gemaakt. Tegelijk wordt de binnenkant van de PSZ en de teamkamer gedaan. Ook de teamkamer is dus
volgende week niet meer in gebruik.
PSZ
I.v.m. het veranderen van de financiële stromen in de peuteropvang heeft Bijdehandjes besloten om nu het
mogelijk is de ruimte iets te verkleinen. De teamkamer wordt dan een lokaal. Dit lokaal kunnen we dan tijdens
fase 2 gebruiken als IB/directiekamer.
De PSZ wordt vanaf volgende week gehuisvest in de ruimte tegenover groep 3 en mijn kantoor.

Fase 2
De oudbouw ( vanaf het parkeerterrein) is na de zomervakantie aan de beurt. In de bouwvak zal het slopen
zoveel mogelijk gebeuren. Daarna wordt alle lokalen BENG gemaakt en opgeknapt. De nieuwe entree op het
grote plein bij de gele deuren wordt in fase 2 gerealiseerd. Dit zal de meeste tijd in beslag nemen.
Fase 3
Ergens in het voorjaar zal de silo beneden aan de beurt zijn (de kleuterruimte). Hier verandert het minste.
Als laatste zal de gymzaal opgeknapt worden.
Verkeer
De bouw zal zeker overlast geven met het brengen en halen. We hebben met de
bouw wel afgesproken dat er rekening gehouden wordt met de tijden van het
aan- en uitgaan van de school.
Wilt u stapvoets rijden langs de school?
Wilt u zo veel mogelijk aansluitend aan andere auto’s parkeren zodat de rij niet
onnodig lang wordt? Denkt u ook aan onze buren en laat u de uitritten vrij!!!
Rectificatie
In het laatste Kraatsjournaal is een stukje weggevallen bij Koelkasten. Het was:
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 we nagedacht hoe we de
puntjes op de i konden zetten om onze school bijna energie neutraal te krijgen. We kwamen toen samen met
de bouwopzichter toch uit bij de koelkasten. We hebben een korte proef gedaan en 2 koelkasten in de gang
van de onderbouw uitgedaan (koudste gedeelte). Niemand van de kinderen heeft hierop gereageerd.
We hebben besloten om de koelkasten vanaf de bouw af te schaffen. Ook in het VO zijn er geen koelkasten
beschikbaar. Praktisch is dit ook fijn omdat de koelkasten veel plaats innemen.
Gebedsgroep
Wat is het mooi dat er iedere maand voor onze school gebeden wordt. Het zou fijn
zijn als er versterking komt in het gebedsteam. Wilt u ook meebidden voor onze
school? Warm aanbevolen.
Iedere eerste woensdag is er gebedsgroep. In verband met de bouw zal er de
komende periode bij iemand thuis gebeden worden. De volgende datum is 5 juni.
VVE nieuwe schooljaar
We zijn bezig met inventariseren wie er in het nieuwe schooljaar voorschoolse opvang nodig heeft.
Wilt u even een mailtje naar mij sturen?
Laatste periode van dit schooljaar
Omdat we geen bijzonderheden hebben gehad waar we vrij voor moesten geven, hebben we nog ruimte over
in de vakantiedagen. Om de laatste lange periode voor de kinderen iets makkelijker te maken, hebben we
besloten om de kinderen 2 middagen eerder uit te laten gaan.
Op maandagmiddag 1 juli en donderdagmiddag 11 juli zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Kunt u geen opvang
regelen voor uw kind, wilt u dit dan even aangeven zodat wij wat kunnen regelen.
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

