Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Belangrijke data
25-09 Schoolkorfbal
02-10 Gebedsgroep
Kinderboekenweek
‘Reis mee’
Projectweek
04-10 Dierendag
08-10 Inloop gr. 1-3
9, 10 en 11-10 Kamp gr. 8
14-10 en 18-10
Studiedagen: alle kinderen
vrijdag
21 t/m 25-10
Herfstvakantie

Uit het team
Juf M. en haar man verwachten hun tweede kindje. Van harte gefeliciteerd.
Zij wordt vervangen door juf M. die dan weer terug komt na haar verlof.
Juf L. gaat onze school verlaten. Zij gaat weer terug naar het speciaal
onderwijs. Daar ligt haar hart nog meer. We wensen haar een hele fijne tijd. U
kunt afscheid van haar nemen op donderdag 17 oktober van 14.15-15.15 uur
in het rode lokaal.
Formatie
Door het vertrek van juf L. wordt er wat gewijzigd vanaf de herfstvakantie.
Meester J. zal vanaf de herfstvakantie op woensdag groep 1/2 oranje
lesgeven.
Juf B. wordt de intern begeleider van de groepen 1-3. We zijn heel blij dat ze
hier enthousiast vorm aan wil geven. Zij is bekend op onze school en heeft al
expertise voor dit werk. Hierdoor zal zij geen les meer geven in groep 1/2
groen. Gelukkig hebben we de vacature kunnen vervullen. Juf I. zal naast juf
N. lesgeven. Zij heeft al jaren ervaring in de kleutergroep.
Dat betekent op maandag en donderdag juf N. , op dinsdag, woensdag en

vrijdag juf I.
Pietpraat
Juf feliciteert een jarige. Ga je het nog vieren? Kind: Nee juf, ik ben 5 geworden.
EDE DOET
Deze week worden de EDE DOET cheques weer verspreid.
Wilt u weer meesparen voor ons groene plein? Na de bouw hopen we ons plein te
‘vergroenen’ en er nieuwe speeltoestellen te plaatsen. U kunt de cheque op school
inleveren of via de website aan onze school toekennen. Alvast bedankt!!
Parkeren langs de Rijnsteeg
Wilt u bij het parkeren ook rekening houden met de buren aan de linkerkant. Vooraan (Rijnsteeg 1) is een
bedrijf waar auto’s met aanhanger het pad op en af moeten rijden.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober tot en met 11 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Reis mee’.
Om 8:30u openen we dit thema met elkaar op het
plein.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school
komen als ‘reiziger’.

Ook dit jaar is er voor de groepen 4 tot en met 8 weer een voorleeswedstrijd. Uw kind hoort hier van zijn/haar
eigen leerkracht meer over.
Als afsluiting houden we op donderdag 10 oktober in elk lokaal een Kinderboekenbal.
We verwachten alle kinderen dan chique verkleed. Ook nemen alle kinderen hun lievelingsboek mee. Op dit bal
wordt ‘de Gouden Griffel’ uitgereikt. Hoe uw kind deze in de wacht kan slepen hoort uw kind in zijn/haar eigen
groep.
Schooluren, studiedagen en vakanties
N.a.v. een vraag over de studiedagen geef ik graag een korte toelichting.
Voor de berekening van schooluren zijn wettelijke eisen vastgesteld. Een berekening hiervan loopt van 1
oktober tot 1 oktober. Er wordt gekeken naar het aantal lesuren wat de leerlingen verplicht moeten volgen.
Iedere school maakt ruim voldoende uren. Ook wij voldoen zeer ruim aan de norm die de overheid stelt.
Als team kijken we aan het begin van het schoolplan wat we nodig hebben om extra te professionaliseren en
andere interne overleggen te organiseren en daar plannen we dagen voor.
Tijdens het vorige schoolplan hadden we echt te weinig dagen ingepland. Daarom zullen er de komende jaren
meer studiedagen zijn.
De studiedagen komen indirect ten goede aan de leerlingen. Dit jaar behandelen we diverse thema’s als gedrag
en zelfattitude, begaafdheid, rekenlijnen, thematisch werken, ict enz..
Dierendag
Dit jaar mogen de kinderen een dierenknuffel meenemen (en dus niet een echt dier).
Vanuit bestuur, team en verkeersgroep:
Oversteken
Het oversteken na schooltijd wordt al enige maanden begeleid door ouders van kinderen uit groep 4,6,7 en 8.
De ouders/ verzorgers van groep 4 staan ingepland op vrijdag 12.00 uur, de ouders/ verzorgers van groep 6,7
en 8 staan ingepland voor de ma-di-do-vrij om 14.45 uur en de woensdag om 12.15 uur.
Uitslag enquête
Voor de zomervakantie is er een enquête gehouden onder de ouders en verzorgers die al eerder ervaring
hebben opgedaan met het oversteken. We willen degenen die gereageerd hebben daarvoor bedanken. De
uitkomsten van de enquête zijn zorgvuldig gewogen, waar mogelijk is beleid aangepast. In overleg met directie
en bestuur is besloten verder te gaan met het inzetten van 'oversteekouders' aangezien dit de verschillende
verkeersstromen vlak voor de school beter helpt reguleren. Een aantal van de gegeven tips is al verwerkt in de
aangepaste instructie voor overblijfouders, een aantal andere aspecten lichten wij onderstaand toe:
- de containers belemmeren regelmatig het zicht- dit is besproken, er wordt naar gestreefd de containers zo
kort mogelijk langs de weg te laten staan zodat het zicht op de weg zo vrij mogelijk blijft.
- er wordt soms niet goed geluisterd door zowel ouders als kinderen naar het sein van de oversteekouder- we
vragen alle ouders/ verzorgers en ook de leerlingen om goed te kijken wat de oversteekouder aangeeft en
hierop te anticiperen.
- tip: zet een beperkt aantal mensen in die het vaker doen - vorig jaar is hier een oproep voor gedaan,
verschillende ouders waren bereid, echter waren dit er onvoldoende om een rooster gevuld te krijgen. Deze
mogelijkheid zal opnieuw worden onderzocht, zie oproep elders in dit Kraatsjournaal.
-- grond kopen/ huren: deze optie is onderzocht, tot nu toe zonder resultaat.
- idee: vak/streek maken waar fietsers wachten- de mogelijkheden worden onderzocht
- Wat moet ik doen in geval van een calamiteit? Volg de algemene richtlijnen bij een calamiteit: blijf rustig,
vraag hulp, laat iemand 112 bellen in geval van een grote calamiteit, laat iemand hulp halen in school.
- Is de oversteekservice wel nodig? Zonder gaat het misschien ook goed? Het is altijd lastig in te schatten wat er
gebeurt als er geen oversteekservice is. Wij schatten in dat het verkeer zich in de meeste gevallen inderdaad
vanzelf veilig reguleert. Echter zijn er regelmatig onverwachte of onveilige situaties. In die gevallen is het prettig
dat 1 persoon de taak heeft om duidelijkheid te creëren. Denk aan een auto die tegen de ingestelde rijrichting
inrijdt.
- Wat moet ik doen als een auto tegen de ingestelde rijrichting inrijdt? Het beste is de automobilist vriendelijk
uit te leggen dat er rond schooltijden eenrichtingsverkeer wordt toegepast en de chauffeur te vragen om te
draaien en de Rijnsteeg 'met de stroom mee' te verlaten. Draaien kan bij voorkeur op het plein of anders op
straat.
- Is de oversteekservice op vrijdagmiddag 14.45 u wel nodig? Het is dan heel rustig bij school- we besluiten om
op dit tijdstip geen oversteekouder meer in te zetten. Degenen die ingeroosterd staan krijgen 'vrij af':)

Helaas is het niet mogelijk alle items uit de enquête toe te lichten, heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan
E.
Met geduld en voorzichtigheid van alle partijen vergroten we met elkaar de veiligheid rond school. Fijn om te
merken dat zovelen zich daarvoor inzetten!
Oproep
Bent u als ouder/ verzorger bereid om 1 maal per week/ per 2 weken een vaste dag de oversteek te
begeleiden? Dan vragen wij u vriendelijk dit (misschien opnieuw) door te geven. Wellicht lukt het dit jaar wel
om een rooster te maken met vaste oversteekouders. Het kost u ongeveer 20 minuten rond het uitgaan van de
school (5 minuten voor de bel om spullen te halen, tot 15 minuten na de bel). Misschien kunt u het gemakkelijk
combineren wanneer u toch al op school bent om uw kind te halen? Wij zien uit naar uw reactie. Lukt dit niet
dan blijven we het huidige rooster aanhouden.
Damtoernooi
Het schooldamtoernooi voor de basisscholen uit Bennekom zal plaatsvinden op
woensdag 13 november a.s. vanaf 14.30 uur. U krijgt binnenkort meer informatie van de
ouderraad.

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

