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Voor alle data in deze
Kraatsflits geldt D.V.
Volgende
‘Kraatsjournaal’
Donderdag 6 februari

Meeleven
Er is rouw, verdriet en zorg in diverse gezinnen. We leven met hen mee!
Dammen
Super, onze dammers zijn door naar de finale van Gelderland.
Zaterdag 14 maart hopen ze weer verder te spelen in Apeldoorn. Veel
succes!

Belangrijke data
30-1 middag voor opa/oma
31-1 Open dag voor
iedereen die nadenkt om
leraar te worden en graag
even mee wil kijken.
5-2 groep 1 vrij!
5-2 gebedsgroep
7-2 alle kinderen op school
en om 12 uur vrij!!
12-2 kinderen vrij i.v.m.
studiedag
18-2 oudergesprekken
20-2 oudergesprekken

Staken
Zoals u vast wel hebt gelezen zijn er volgende week twee stakingsdagen in
het onderwijs. Wij willen graag ons onderwijs juist aantrekkelijk laten zijn en
zo nieuwe leerkrachten werven. We denken niet dat staken het goede
middel hiervoor is.
Weet u mensen die overwegen of ze het onderwijs in willen gaan? Laat hen
31 januari een kijkje komen nemen op onze school!
Spelletjesmiddag
Bijna is het zover.
Donderdagmiddag 30 januari is het bij ons feest i.p.v. staken. Vanaf 13.00
uur staat er koffie klaar in het rode lokaal voor opa of oma ( of iemand
anders als dit niet kan).
In de groepen kunnen ze kijken en meedoen met de spelletjes.

Restaurant
De kleuters zijn druk aan het bakken. Wat een heerlijke pannenkoeken! Iedereen mag proeven!
Nieuw meubilair
De kinderen in groep 8 en 5a hebben gisteren nieuwe meubels gekregen.
De oude meubels staan bij de gele deuren.
Heeft u interesse, voor 5 euro per set kunt u ze meenemen. De opbrengst is voor ons nieuwe schoolplein.

Olympiade
Omdat er dit jaar geen Koningsspelen kunnen plaatsvinden (vanwege de grootte van het plein) hebben we ons
ingeschreven voor de Olympiade in Ede. Hier kunnen de kinderen van groep 5,6 en 7 kennismaken met diverse
sporten. Het lijkt ons leuk voor de kinderen om sporten uit te proberen die ze misschien nog nooit gedaan
hebben. Er kan alleen meegedaan worden als er voldoende begeleiding is. Lijkt het u leuk om mee te gaan? Op
16 april mag groep 7 meedoen. Op 17 april mogen de groepen 5 en 6. Reserveert u deze datum vast in uw
agenda? Verdere informatie volgt nog.

Van een van onze ouders het volgende bericht:
'Kraatsschool Markt’ Whatsapp groep.
Steeds meer ouders kopen en verkopen via een dienst als Marktplaats of verkoopgroepen op bijvoorbeeld
Facebook. Regelmatig vinden we elkaar hier als Kraatsschoolouders terug. Zo is het idee ontstaan voor een eigen
verkoophoek in de vorm van een Whatsappgroep, alleen voor Kraatsschoolouders.
Denk aan kinderkleding, speelgoed, boeken, puzzels, baby spullen etc.
Wil je toegevoegd worden aan deze groep? Stuur dan een appje met je voor- en achternaam aan 06 3003 7472
en je wordt toegevoegd. Iedereen is beheerder, dus je kunt daarna ook zelf andere ouders uitnodigen.
De gebruikersregels staan in de omschrijving van de groepsapp vermeld.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Wilma Petersen
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Tel. 0318-430203
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