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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Wijziging voor de
kalender: ALV is 24 juni
‘20
Volgende Kraatsjournaal
5-12-2019
Kraatsflits 21-11-2019
Belangrijke data:
7-11 Kinderen vrij.
12-11 en 14-11
Gesprekken
13-11
13-11 Gebedsgroep
27-11 Schoen zetten
4-12 gebedsgroep
5-12 Sint
6-12 studiedag

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Dank U voor het graan zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel voor al het mooie in ons leven
Dank U voor het land waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken en de bomen en de dieren
dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel voor al het mooie in ons leven
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer

Naar binnen
Fijn dat de kinderen op tijd naar school komen. De deur gaat om kwart over 8 open. De leerkrachten
willen graag even rust om voor te bereiden.
Wilt u dan even buiten wachten?

Actie schoenendoos
De schoenendoosactie begint vandaag. U heeft een folder meegekregen waarin
staat wat er in de doos mag. De periode is dit jaar korter. Uiterlijk 14 november
moeten de dozen binnen zijn. Wilt u het machtigingsformulier NIET in de doos
doen?

Damtoernooi
Woensdag 13 november is het damtoernooi. Het toernooi zal plaatsvinden in
het clubgebouw van WSDV, Grintweg 324a te Wageningen. Veel succes voor
deze kids.
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Schoolontbijt
Vanmorgen hebben de kinderen
Erg leuk dat bakker Ten Veen dit
We hebben de voedselbank blij

gesmikkeld van het schoolontbijt.
sponsorde. Hartelijk dank!!!
gemaakt met wat over is.

Staken
Veel scholen zijn vandaag dicht. We begrijpen de verontwaardiging. Het lijkt
veel geld wat toegezegd wordt maar het is voor incidenteel gebruik. Als team
willen we ook graag dat er meer goede leerkrachten bij komen in ons vak.
Maar of we dat doen door te staken blijft een vraag.
Ziekte leerkrachten
Nog steeds lukt hem om bij afwezigheid van een leerkracht iemand in te
zetten. We zijn heel blij met onze studenten die ook een steentje bijdragen
hieraan.
De griepgolf kan nog komen daarom de volgende informatie:
Als er onverwacht een zieke collega is, probeer ik voor schooltijd iemand te vinden die de klas les kan geven.
Het is altijd een hele klus om zo onverwacht iemand te vinden. Ik stel leerlingen buiten in de rij op de hoogte
dat een leerkracht ziek is en er iemand anders is. We proberen intern nog te kijken, als dit niet lukt of we
kinderen kunnen verdelen. Tot nu toe is dit gelukkig altijd nog gelukt ondanks het gebrek aan leerkrachten. We
hopen dat dit zo blijft lukken en dat we de kinderen geen vrij hoeven te geven.
Soms heeft een leerkracht een verlofdag. In de onderbouw wordt dit aan de ouders bekend gemaakt. In de
bovenbouw wordt het aan de leerlingen zelf doorgegeven.
Studiedag
Morgen, donderdag 7 november is er studiedag. We gaan als team nadenken over gedrag en attitude.

Gebedsgroep
De gebedsgroep vergadert woensdag 13 november bij fam. S.

Gesprekken op aanvraag
Via de Parro kunt u inschrijven voor een gesprek (groep 1 en 2 verplicht, de andere groepen op aanvraag van
leerkracht of ouder/verzorger).

Hierbij nog een impressie van de bouw
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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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