Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Volgende Kraatsjournaal
6 november
Belangrijke data
18-10 tot en met 26-10
Herfstvakantie
30-10 luizencontrole
31-10 Hervormingsdag
6-11 Schoolontbijt
6-11 Schoenendoosactie
start
6-11 gebedsgroep
7-11 Studiedag:Kinderen
vrij
Voor de kalender:
ALV 17 juni 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
De Kinderboekenweek ligt weer achter ons. Wat een mooie leerzame week
was dit. Hierbij een gedicht van een van de winnaars van de gedichtenwedstrijd.
Reizen heel ver weg.
Naar een ander continent.
Reizen heel ver weg.
Een ander land verkennen.
Met het vliegtuig.
Met de trein.
Een andere cultuur opzoeken.
Reizen heel ver weg.
Eten in een ander land.
Spreken in een andere taal.
Buitenlandse dingen doen.
Reizen heel ver weg.
Met het vliegtuig.
Met de boot.
Wat is de wereld toch zo groot.
Van I.( gr 5)

Op tijd
Hoewel de deuren al om kwart over 8 open gaan, zijn veel
kinderen echt te laat. We willen graag om half 9 ECHT
beginnen.
Wilt u na half 9 ook niet meer voor de ramen staan van de
groepen.
Uit het team
Deze week nemen we afscheid van juf L. Hartelijk dank voor alles wat je voor de kinderen en ons hebt
gedaan. Een hele fijne tijd gewenst op je vertrouwde plekje!
Pietpraat
Leerling: Juf waarom maak je een werkje voor de verjaardagskalender.
Juf: Ik ben ook jarig dit jaar.
Leerling: ja , op moederdag!

EDE DOET
Super hoeveel er opgebracht is door de bonnen. We zijn al over de € 3500,U kunt vandaag en morgen de bonnen nog indienen.
Misschien leuk om te weten, we hebben voor het vergroenen van het schoolplein
ook al subsidies binnen van provincie Gelderland en van de gemeente Ede. Ook Lidl
gaf een gift.
Bouw
Wat een mooi gezicht: de kraan die allerlei balken over de school heen tilt. De kinderen genoten.
U kunt de bouw van de school ook volgen op facebook/schoolmetdeBijbeldekraats

Damtoernooi
Het schooldamtoernooi voor de basisscholen uit Bennekom zal plaatsvinden op
woensdag 13 november a.s. vanaf 14.30 uur.

Ouderbijdrage
Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
Graag overmaken op NL05RABO0387076913 ovv van uw oudste kind.
Hulp bij ophalen
Het komt nog wel eens voor dat een ouder spontaan een andere leerling meeneemt. Wilt u er dan aan denken
om naast de ouder ook de school even in te lichten? Dit voorkomt ongerustheid.
Schoolontbijt
Woensdag 6 november is er het schoolontbijt. De kinderen ontbijten dan in de groep.
Schoenendoos
Op dankdag, 6 november, starten we weer met de schoenendoosactie. U krijgt hier nog meer informatie over.
Gesprekken 12 en 14 november
Voor de kleutergroepen zijn deze gesprekken verplicht; voor de overige groepen op aanvraag van ouders of
leerkracht.

Herfstvakantie
Van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober is het herfstvakantie. Fijne vakantie gewenst!

Hieronder treft u nog een flyer aan van CJG over pleegzorg.

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

Informatieavond
5 november 2019?

Kom naar de informatieavond
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle
dagen in de week of in de maand. Voor deze kinderen zoeken wij een plek in een pleeggezin,
waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Voor kortere of langere tijd.
Pleegouders zijn hard nodig. In alle soorten en maten. Voor kinderen van verschillende
leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg.
Voor elk kind zoeken we het pleeggezin die het best bij hem of haar past, ook in Ede. Wil je er
meer over weten en ontdekken wat jij voor een kind en zijn gezin kunt betekenen? Bezoek dan
de informatieavond. Je wordt geïnformeerd over wat pleegzorg is en welke vormen er zijn.
Daarna is er volop gelegenheid om met pleegouders en verschillende pleegzorg- aanbieders te
spreken.
Programma 19.30 uur Inloop
19.45 uur Welkom door Leon Meijer
20.00 uur Informatie (plenair)
20.45 uur In gesprek met pleegouders en informatiemarkt
21.30 uur Afsluiting met een drankje

