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Het Kraatsjournaal
Schooljaar 2020-2021
27 augustus 2020
Nieuwsbrief 1
____________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.

Volgende Kraatsjournaal
3 september
Kraatsflits: 17 september
Belangrijke data:
7 september: 19-20 uur
informatieavond groep 8
Week 38 hele week
verwachtingsgesprekken

Allemaal van harte

De vakantie is alweer bijna voorbij. We hopen dat u met de kinderen ondanks
de bijzondere omstandigheden, een fijne zonnige tijd heeft gehad.
Het team heeft hard gewerkt om iedereen weer welkom te heten.
Zoals U
Een groep vol kleine mensen.
En iedereen heeft wat.
De één is druk, de ander stil.
Bont palet vol kleurverschil.
Zo gaan ze hun levenspad.
Een groep vol kleine mensen.
De ene netjes, de ander brutaal.
Ze spreken hun eigen taal.
Een groep vol kleine mensen.
En ik mag met ze mee.
De doerak en de lieve.
De spriet en de massieve.
Ik volg hun wel en wee.
Een groep vol kleine mensen.
Aan mij toevertrouwd.
Laat me ze vertrouwen.
Laat me van ze hou-en.
Zoals U van mij houdt.
Chris Lindhout

Prachtig om zo de kinderen weer te verwelkomen!
Welkom
Volgende week hoopt E. weer terug te komen in groep 8. We wensen
haar heel veel plezier toe dit laatste schooljaar!

Meeleven
We leven mee met gezinnen waar de vakantie anders is verlopen dan ze hoopten. Er was ziekte in verschillende
gezinnen.
Zwangerschap
Juf J en haar man hopen in februari gezinsuitbreiding te krijgen. Van harte gefeliciteerd.!!
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Start schooljaar
Zoals eerder gezegd is er dit jaar geen startdienst met de ouders. Maandag hopen we samen met alle kinderen
het schooljaar te openen in de gymzaal. Het thema is ‘Tijd voor God’.
Ter herinnering:
Tijden nieuwe schooljaar
De schooltijden in het nieuwe schooljaar worden weer de oude schooltijden. Op dit moment mogen
volwassenen nog steeds niet de school in volgens het protocol. Van veel ouders krijg ik te horen dat het erg fijn
is op deze manier. Er is geen file op het plein en het kost veel minder tijd. Daarom willen we dit continueren. Wilt
u dus uw kinderen afzetten voor het hek. Alleen de nieuwe kinderen mogen even door één ouder gebracht
worden de eerste week. Vanaf kwart over 8 mogen de kleutergroepen naar binnen door de kleuteringang zoals
ook voor de vakantie. De overige kinderen gaan langs het fietsenhok naar het plein achter de school. Wij
verwachten deze kinderen om vijf voor half 9 op het plein als de bel gaat. Er is een pleinwacht vanaf kwart over
8 op het plein. Om half 9 starten de lessen. De kleuters kunnen aan het einde van de schooldag naast de school
(bij Kinderdagverblijf) worden opgehaald.
Informatieavond
Helaas kan de informatieavond voor de groepen 1 tot en met 7 dit jaar niet
doorgaan i.v.m. Corona. U krijgt de informatie dit jaar per mail op 7 september.
Alleen voor de ouders van groep 8 willen we in de gymzaal voor alle ouders een
informatie uurtje houden. U krijgt hier informatie over het voortgezet onderwijs. U
bent om 19 uur welkom in de gymzaal.
Verwachtingsgesprekken
De verwachtingsgesprekken willen we, als alles zo blijft m.b.t. Corona, graag door
laten gaan. Als team is besloten om de gesprekken voortaan ’s middags van 15.15 uur tot 18.00 uur te houden.
De verwachtingsgesprekken zullen de hele week door verspreid worden om het aantal ouders binnen de school
te reduceren. Zo willen we alle ouders de mogelijkheid geven om een geschikte dag te kiezen. Wilt u deze keer
met 1 ouder het gesprek bezoeken? Zo kunnen we ons beter aan de RIVM regels houden. Bij deze gesprekken
zijn de leerlingen van groep 5 en hoger ook aanwezig!
Verkeer
De Maanderdijk is voorlopig afgesloten. Hoe u de school kan bereiken staat aangegeven met een
omleidingsroute. Helaas verandert dit de tweede schoolweek alweer. De Rijnsteeg wordt dan
eenrichtingsverkeer. Helaas precies anders dan we gewend zijn. Ik krijg dit helaas niet gewijzigd. In het volgende
Kraatsjournaal kom ik hier op terug.
Denkt u aan het oversteekrooster?
Schoolspot
Schoolspot brengt leren en ICT samen. U kunt hier voordelig software, hardware, laptops e.d. kopen. Kijkt u op
www.schoolspot.nl als u interesse heeft.

Maatregelen Corona
Helaas hebben we nog steeds met allerlei maatregelen te maken. Dit betekent dat kinderen vanaf groep 3 thuis
blijven als iemand in het gezin een of meerdere klachten heeft: hoesten, neusverkouden,
koorts, benauwdheid.
*Iemand in het gezin Corona heeft.
*I.v.m. contact in quarantaine is.
*Wilt u de kinderen voor ze naar school komen hun handen laten wassen?
Omdat de maatregelen ook voor leerkrachten gelden, is het mogelijk dat een klas naar
huis moet worden gestuurd.
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U wordt door de leerkrachten weer uitgenodigd voor de Parro-app vandaag. Deze app is te downloaden op uw
telefoon of u kunt inloggen op de computer.
U kunt op deze manier voortaan ook de leerkrachten benaderen voor vragen. Graag altijd uw bericht naar beide
leerkrachten van uw kind sturen. Zo zijn de betrokken leerkrachten meteen op de hoogte. Het betekent niet dat
u altijd direct antwoord krijgt!
Ziekmelden
Ziekmelden graag op de mail naar directie@kraatsschool en de leerkracht of
telefonisch voor schooltijd. Graag tussen 7.45-8.15 uur bellen. ( Op maandag en
vrijdag hebben we als team opening of sluiting van de week en zijn we 8.00-8.15
uur niet bereikbaar).

Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen
School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
e-mail: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl

Veilig verkeer
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn in het verkeer. Draagt u uw steentje bij? Onze
verkeerswerkgroep heeft de richtlijnen voor u op een rij gezet:
1. Kom zoveel als mogelijk is op de fiets
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Fietsen heeft veel voordelen: kinderen leren verkeersinzicht door (mee) te fietsen, fietsen is gezond en ook het
milieu en de portemonnee profiteren mee. Leert u hen de goede regels?
2. Eenrichtingsverkeer voor auto’s

Als school hebben we op de Rijnsteeg eenrichtingsverkeer ingesteld (een kwartier voor en na de start/ het
uitgaan van de school). U rijdt dan een rondje: u rijdt de Rijnsteeg in vanaf de Maanderdijk en verlaat de
Rijnsteeg weer via de Kraatsweg. Ouders helpen bij het oversteken na schooltijd.
3.

Parkeer als het nodig is correct.

Parkeer uw auto in de parkeervakken op het plein. Zijn deze vol? Rijdt u dan door tot voorbij de school en start
daar de parkeerrij. Wilt u bij het parkeren de inrit van de buren vrij laten?
4. Gebruik de Kiss and Ride zone
I.v.m. Corona worden de kinderen zoveel mogelijk afgezet in de bocht van de
parkeerplaats voor de school. Dat is een veilige plek om uit te stappen. Rijdt u ver
genoeg door? Zo kunnen er meer auto’s op het plein en houden we de weg zoveel
mogelijk vrij.
5. Licht u ook anderen in die uw kind(eren) naar school brengen of hen ophalen?

Bedankt voor uw medewerking! Met elkaar gaan we voor veiligheid rondom de school!
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