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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
Woensdag 4 december

Uit het team:
Meester J wordt geschreven met een c. Het emailadres is dus
jacob@kraatsschool.nl

Belangrijke data
27-11 (gym)schoen zetten
1-12 Advent
4-12 Gebedsgroep
4-12 Tentoonstelling surprises
groep 5-8
5-12 8.30 uur Aankomst op
plein van Sint en de Pieten
6-12 Kinderen vrije dag i.v.m.
studiedag team
12-12 Rapport groep 3-8
19-12 Om 19.00 uur
kerstviering in de
Brinkstraatkerk
23-12 Kerstvakantie
6-1 School begint weer

Sint
Gisteren zijn er lootjes getrokken in de groepen 5-8. De kinderen maken een
surprise met gedicht. De surprises mogen woensdag 4 december voor
schooltijd in het rode lokaal worden gezet. U mag natuurlijk al deze mooie
werkstukken weer bewonderen om half 9 en om 12 uur.
Woensdag 27 november zetten de kinderen de (gym) schoen.
U hoeft niets mee te geven. Donderdag hoopt Sint met zijn pieten onze
school te bezoeken. De kinderen worden om half 9 op het plein verwacht. U bent ook van harte welkom!

Actie4KIds
Wat heeft u weer veel schoenendozen gevuld en hebben de kinderen
deze weer prachtig versierd. We mochten 186 dozen ontvangen. En dan
te bedenken dat er even zoveel kinderen worden blij gemaakt. Ook zijn
er veel machtigingsformulieren ingeleverd of is er contant geld gegeven
om het transport mogelijk te maken. Heel erg bedankt voor zoveel
enthousiasme! Ook de vervoerder van deze dozen: hartelijk bedankt!
Pietpraat
Een leerlinge uit groep 1 zingt graag. Dat klinkt zo: ‘bless the Lord oh my school...’
Een leerling uit groep 3 vraagt: ‘Mama, mag ik na de vakantie ook een wifiworstje mee naar school?’
Een leerling uit groep 3 ziet een boom afgezet met rood/witte linten. ‘Mama, zitten daar ook sperzierupsen?

De gouden oliebol
De oliebol van bakker Ten Veen is bekroond met goud. Van harte gefeliciteerd! Dat wordt
smikkelen.

Damtoernooi
Wat is er geweldig gedamd!! Na vijf spannende wedstrijden kregen ze de grootste beker en mogen ze door
naar het Gelders kampioenschap. Van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet, namens het team,
Wilma Petersen
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