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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
Donderdag 9 januari

Pietpraat
Ik heb een rondleiding met ouders met een baby. Kleuter: bent u Jozef en
Maria, is dat Jezus?
In groep 3 gaat het over geloven: een van de kinderen: sommige mensen
geloven in andere dingen. Sommigen geloven in mosselen

Belangrijke data
6 jan School begint weer
8 jan Gebedsgroep
8 jan Luizencontrole
15 jan Inloop gr. 1-3
30 jan middag voor
opa/oma

Kerstviering bij ouderen 18 december
Wat hebben de kinderen hun best gedaan. De ouderen hebben genoten.

Kerstviering op donderdag 19 december
Vanavond hopen we met de hele school het kerstfeest te vieren in de
Brinkstraatkerk te Bennekom. We beginnen om 19.00 uur. De kerkdeur gaat
om 18.45 uur open.
We willen u vragen het applaus niet steeds tussendoor te doen, het
programma is één geheel, anders wordt dat verstoord. Wilt u dit ook aan uw gasten doorgeven?

Vrijdag 20 december
Op vrijdag 20 december is er wel gewoon school! De leerlingen
mogen tussen half 9 en 9.00 uur binnenkomen. Om 9.00 uur
willen we beginnen.

Adviesgesprekken groep 8
In week 3 zijn de adviesgesprekken met ouders en kinderen gepland over het vervolgonderwijs.

Maandag 6 januari 2020
Het duurt nog even, maar op 6 januari beginnen we weer. Dit jaar is er geen samenkomst op het plein in
verband met de bouwwerkzaamheden.

Damtoernooi
Zaterdag 11 januari is de halve finale in Wageningen.
Veel succes!!!

Bouw
Er is hard gewerkt aan de nieuwe ingang op het plein. Hierbij een foto.

Staking wordt opa en oma middag
Zoals u vast wel gelezen heeft, wordt er opnieuw gestaakt in het
onderwijs.
Wij willen graag dat het onderwijs juist als een mooie boeiende baan
wordt gezien. We hebben daarom besloten om op donderdag 30 januari
een open middag te houden voor opa’s en oma’s. Deze middag worden
er spelletjes gedaan. Mocht uw kind geen opa en oma meer hebben dan
mag een ander familielid komen.
Nadere informatie volgt nog.

Namens het team wens ik u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020!

Met vriendelijke groet,
Wilma Petersen
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Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl

