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

Volgende Kraatsjournaal
3 -10-2019
Kraatsflits 19 09-2019
Belangrijke data:
09-09 informatieavond
Ronde 1 19.00-19.30
Pauze 19.30-19.45
Ronde 2 19.45-20.15
Groep 8 verplicht 2e
ronde
11-09 Inloop groep 1-3
17 en 19-09
verwachtingsgesprekken
Let op inschrijven!!
25-09 Korfbaltoernooi

Geachte ouder(s), verzorger(s),
‘Wens voor de kinderen’
Ik hoop dat het schijnen van de zon
jou mag doen stralen
en dat jouw glans
de mensen om je heen doet oplichten
Ik hoop dat Gods liefde
jouw hart mag vullen
en dat jouw woorden
eerlijk mogen zijn.
Ik hoop dat elke dag onder de zon
jou mag doen groeien
en dat waar het leven jou ook brengt
jouw hart altijd open mag zijn.
Ter info
De kleutergroepen 1/2 noemen we voortaan met de kleur van de deur van het
lokaal.

Gesprek Wilma
Mijn werkplek en van meerdere collega’s is deze bouwfase in het rode lokaal ( dit lokaal treft u aan in de
onderbouwgang bij de kleuters). U bent natuurlijk van harte welkom! Wilt u graag even rust voor een
vertrouwelijk gesprek geeft u dit dan even aan. We zoeken dan een rustiger plekje.

Informatieavond 9 september
Er zijn 2 ronden: 19.00 uur tot 19.30 en 19.45-20.15. Groep 8 wordt de 2e ronde verwacht. Tussendoor is er
koffie en thee.
De kleutergroepen beginnen beide keren plenair in het rode lokaal. Daarna gaan zij nog even naar de eigen
groep.
Verwachtingsgesprekken 17 en 19 september
LET OP: Voortaan kunt u zelf plannen via Parro. Dit gesprek kunt u plannen in Parro. De gezinnen met 3 of
meer kinderen kunnen vanaf vanmiddag plannen. U krijgt de uitnodiging via Parro. De andere gezinnen
kunnen vanaf maandagmiddag 15.30 uur inschrijven. Wilt u er 10 minuten tussenlaten. Dus uw volgende
gesprek 20 minuten later plannen? Bijvoorbeeld: 1e kind 19.00 uur, 2e kind 19.20 uur.
Zeker nu met de verbouwing erg belangrijk! Vult u niets in, dan plannen wij een gesprek.
Op dinsdag 17 en donderdag 19 september zijn de eerste oudergesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij de
leerkrachten van groep 1-4 vooral meer van u willen horen om uw kind beter te kunnen begeleiden. In groep 58 staan we vooral stil bij de verwachtingen van u en uw kind voor dit komende schooljaar.
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De leerlingen van groep 5-8 worden ook verwacht bij deze gesprekken. Wilt u daar ook rekening mee houden
bij het invullen van de tijden?
Wilt u onderstaande vragen met uw kind bespreken?
Dat kan er namelijk aan meewerken dat het een goed gesprek wordt.
 Wat vond je leuk aan de vakantie?
 Vond je ook iets minder leuk aan de vakantie?
 Wat vond je van de eerste weken op school?
 Waar ben je goed in?
 Indien van toepassing: Wat voor spelletjes doe je met je broertjes en zusjes?
 Vind je ook iets lastig? En wat vind je dan lastig?
 Hoe kan de juf of meester dit jaar een goede juf of meester voor jou zijn.
 Heb je zelf iets wat je heel graag zou willen vertellen...
Schoolkorfbal groep 5-8
Woensdag 25 september is het schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi begint om 13.30 uur. De kinderen die
meedoen, mogen op 17 en 24 september op het DVO veld komen trainen. Meer informatie ontvangt u van de
ouderraad.
Het adres van DVO is Platanenweg 27 te Bennekom.
Om goede teams te maken zijn er bepaalde aantallen nodig daarom:
Gezocht: nog twee meisjes uit groep 5/6 zijn die mee willen doen.
Voor groep 7/8 zou het ook heel fijn zijn als we nog 2 kinderen erbij krijgen .
Hekken van uitgaan van de school naar fietsenhok
Vanaf de ingang van de school komt er nog een loopsluis ( tussen bouwhekken door) om te lopen vanaf de
ingang van de school naar de fietsenhokken. Zo hoeven de kinderen niet helemaal aan de weg te komen. Ik
hoop dat het zo nog wat veiliger wordt.
Vanuit de leerkrachten van groep ½ is gevraagd of u bij het klimrek wilt wachten op uw kind(eren) langs het
groene hek van de buren.
‘Plus’klas
Zoals u vorig schooljaar al vernomen hebt, gaan we dit jaar beginnen met een plusklas. Het doel van deze
plusklas is om leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn extra uit te dagen op cognitief en creatief gebied en hen
een ‘peer’group te geven waarin ze hun eigen manier van denken kunnen herkennen en elkaar kunnen
uitdagen.
Het programma is elke week ongeveer hetzelfde:
Dagopening, godsdienst
Sociaal emotionele ontwikkeling (filosofie, elkaar leren kennen, jezelf leren kennen, samenwerken, etc.)
Leren leren (leren plannen, overzicht krijgen, evalueren)
Project (verschillende vakgebieden)
Evaluatie
VB groepen
De VB groepen blijven ook doorgaan.
U krijgt bericht van de leerkracht als uw kind voor een van deze groepen in aanmerking komt.
Stagiaires
Ook dit jaar hopen er diverse stagiaires op onze school ervaring op te doen. We zijn blij met de extra handen en
vinden het mooi hen verder te brengen in het onderwijs. Er komen dit jaar studenten uit het derde jaar ( dus
geen LIO).
In de groep 5a juf H. , in groep 7 meester B. en in groep 8 juf L. Zij zijn er op donderdag en vrijdag. Zij stellen
zich later aan u voor.
Onze oud leerling C. zal ook dit jaar 2 morgens op school te vinden zijn de maandag- en dinsdagmorgen, vooral
bij de kleuters.
J. (ook een oud leerling) hoopt stage te lopen voor de opleiding onderwijsassistent. Op vrijdag zien we ook juf
M. weer terug. Ze studeert verder op de CHE en zal in groep 5b te vinden zijn.
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Kalender/Koningsspelen
Gisteren heeft ieder gezin de jaarkalender meegekregen. Misschien heeft u gezien dat de Koningsspelen
ontbreken. Op dit moment is niet goed in te schatten wanneer de bouw klaar is en we het hele plein kunnen
gebruiken. We hebben daarom Koningsspelen veranderd in opening nieuwe school en hopen daar natuurlijk
een mooi feest van te maken.
Gevonden
Het bankje bij het rode lokaal zit helemaal vol met gevonden kleding. Ook zijn er nog
diverse borden e.d. ( zie foto)
Neemt u een kijkje of er iets van u bij is op de informatieavond? Daarna gaat het naar
een goed doel.
Zending
Ook het nieuwe schooljaar staat ons zendingspotje weer elke dag in de klas. Fijn
om de kinderen te leren iets te geven aan anderen die het zoveel minder
hebben dan wij.
De komende maanden willen we sparen voor een project in Liberia. Dit land lijkt
wel een vergeten land te zijn omdat het niet (vaak) in het nieuws komt. De
burgeroorlog met 250.000 doden ligt alweer 15 jaar achter ons en de ebolaepidemie heeft veel slachtoffers geëist. De economie is door deze
gebeurtenissen volkomen ontwricht. Slechts 15% van de bevolking heeft
officieel werk. Basisonderwijs is verplicht maar door een tekort aan scholen,
komt daar slechts 27% van de kinderen voor in aanmerking. Het analfabetisme
is daardoor erg groot.
De stichting Education Support Children Liberia is, in samenwerking met het
ministerie van Onderwijs, een project gestart om te komen tot het oprichten van een basisschool met 6
lokalen en een waterpomp. Het ministerie heeft zich garant gesteld voor onderwijzers en hun salaris.
De schoolkinderen zullen, naast het verwerven van kennis, ook onderwezen worden in de Christelijke waarden
zoals die in de Bijbel tot uitdrukking worden gebracht.
Nu wij druk bezig zijn ons schoolgebouw te verbeteren en meer ruimte te creëren, is het mooi ook de bevolking
van Liberia deze gelegenheid te bieden. Helpt u mee?
Luizenpluis
We willen dit jaar graag met vaste ouders per groep werken. Op deze manier kost het weinig tijd. Na iedere
vakantie op de woensdag is er luizenpluis.
Op de ouderhulplijst kunt u dit aangeven.
Ouderhulplijst
Binnenkort komt de lijst weer mee met de vraag voor ouderhulp. Ook treft u hier de vragen aan om
toestemming te geven voor het delen van privacygevoelige informatie. Wilt u hier ook de noodnummers op
vermelden!
Wilt u die per omgaande weer mee teruggeven?
We zoeken nog een ouder om van 12.00 -12.30 uur de kleutergroepen te helpen.
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Gebedsgroep
Misschien herkent u het
onder/bovenstaande
kaartje al van de
startdienst.
Een hartelijke uitnodiging
voor iedereen om mee te
komen bidden dit
schooljaar.
Elke maand bidden we
ook voor een specifieke
klas zoals aangegeven bij
de data.
Van harte welkom om
een keer of elke maand
met ons mee te bidden!

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
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