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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt D.V.
De volgende Kraatsflits
verschijnt op 20-06-2019
Belangrijke data:
07-06 Studiedag: alle kinderen
vrij
10-06 Pinkstermaandag
18-06 Schoolreis
01-07 Studiemiddag: alle
kinderen om 12.00u vrij
02-07 Gesprek op aanvraag
03-07 Gebedsgroep bij fam. S.

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Vandaag is de dag van de Hoop. Wat mooi om juist deze dag samen het Pinksterfeest
te vieren.
Liefde, blijdschap, vrede,
Goedheid en ook trouw,
Wil de Heer je geven
Door zijn Heilige Geest in jou.
De kinderen maakten o.a. gedichtjes over Hoop.
Hieronder een gedichtje van E. uit groep 5
Even wegdromen
Ver van hier
Alleen
Kan jij dat ook?
Ook zulke mooie verhalen vertellen als de discipelen?
Elke dag onder de rekenles droom ik even weg
Lang geleden was er een feest, het Pinksterfeest
Er is iets aan de hand
Wat hebben de dispelen voor vlam boven het hoofd?
Ik weet het wel, het is de Heilige Geest, die Jezus heeft beloofd
Je kunt Hem ook voelen
Niet zien.

Meeleven
We blijven bidden voor fam. M. We bidden dat de kuren aanslaan en verlichting
geven en voor kracht voor het gezin. We denken ook aan kinderen die onderzoek krijgen. Er is ook rouw omdat een vader en
opa is overleden. We bidden om troost.
Vrijdag 7 juni
Morgen is er een teamdag. We blikken als team terug op het afgelopen jaar en kijken al vooruit naar het nieuwe schooljaar.
De kinderen zijn vrij.
Gesprekken op aanvraag op 2 juli
Wilt u nog een gesprek om het jaar af te sluiten? Stuurt u dan een mailtje naar de leerkracht. Zo kunnen de leerkrachten deze
gesprekken zelf indelen. Graag uiterlijk woensdag 26 juni een mailtje sturen. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 juli.

Avondvierdaagse
Nog één avondje te gaan…. Veel kinderen liepen mee en ook veel teamleden deden vrijwillig mee. Ook een bedankje voor de
leden van de Avondvier-daagse en de Ouderraadcommissie!
Schoolreis
Mocht u nog vergeten zijn te betalen? Graag z.s.m.

Verbouwing
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De verbouwing is begonnen! Tja kunt u het lokaal van uw kind nog terugvinden boven?

In mei zijn M. en E. in groep Dribbel gekomen.
Een hele fijne tijd op onze school gewenst!
Namens het team goede Pinksterdagen gewenst!
Wilma Petersen
School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
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