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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
1 oktober
Kraatsflits: 17 september
Belangrijke data:
7-9 Informatiebrieven
7-9 Uitnodiging
gesprekken via Parro
7-9 om 19 uur groep 8 in
gymzaal informatieavond
Week 38 hele week
verwachtingsgesprekken
30-9 tot 2-10 Kamp
30-9 schoolkorfbal voor
kids.
17-09 en 18-09
Schoolfotograaf

De kinderen zijn alweer een beetje gewend.
Mooi om samen met God te beginnen met alle kinderen.
‘Tijd voor God’
Ik neem even de tijd om met U te praten,
even met U alleen.
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer,
niemand om me heen.
Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren,
en stil te zijn voor U.
Ik neem even de tijd om Uw stem te horen,
Heer, ik luister nu.
Verkeer vanaf 14 september
De Maanderdijk naar de Dreeslaan is voorlopig afgesloten. Hoe u de school kan
bereiken staat aangegeven met een omleidingsroute. Helaas verandert dit
vanaf 14 september. De kruising van de Harnsesteeg met de Maanderdijk wordt
dan afgesloten. De Rijnsteeg wordt dan eenrichtingsverkeer. Helaas precies
anders dan we gewend zijn. Ik krijg dit helaas niet gewijzigd. Er zal weer een
omleidingsroute zijn. Al het verkeer moet dan via Dijkgraaf naar de Rijnsteeg.
We vragen u om uw auto aan dezelfde kant als nu te parkeren. Wilt u dan zover
mogelijk doorrijden richting Maanderdijk. Zo kunnen de fietsers beter de
Rijnsteeg overzien. Helaas zal het echt wel gevaarlijker zijn omdat fietsers van
twee kanten komen en u dus links gaat parkeren.
Ik heb geprobeerd dit te wijzigen, dit is helaas niet gelukt!
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Wij zoeken
Als school zijn we op zoek naar iemand die wat dagdelen per week op school o.a. facilitaire taken op zich wilt
nemen (geen schoonmaak).
Denk bijvoorbeeld aan de controles organiseren van installaties, brand, alarm enz. Dingen ophangen, lampen
vervangen, kleine reparaties, magazijnwerk. Kortom een kleine duizendpoot.
Kent u een opa, oom, buurman, bekende, enz. die dit graag wil doen?
We horen het heel graag.
Start schooljaar ‘Tijd voor God’
Heerlijk om zo met alle kinderen het schooljaar te beginnen met zingen en bidden.
Groep 8 Informatie-avond
Maandag 7 september is er voor alle ouders van groep 8 een informatie-avond in de gymzaal. We volgen de
richtlijnen van het RIVM.
Verwachtingsgesprekken
De verwachtingsgesprekken willen we 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! U krijgt
maandag 7 september uit school een uitnoding via Parro.

Aanschaffen oortjes voor uw kind(eren)
Er zijn deze week weer heel veel laptops geínstalleerd. De devicers
worden steeds door dezelfde kinderen gebruikt. Het nieuwe
rekenprogramma werkt ook soms met geluid. We willen u vragen i.v.m.
hygiëne voor uw kind een paar oortjes aan te schaffen die op school
mogen blijven. (Ik hoorde van een van de kinderen bij Action nog geen
€1,-)

Verkeer
Denkt u aan het oversteekrooster? Zeker vanaf 14 september kan het de veiligheid bevorderen van de leerlingen.
Korfbal
Woensdag 30 september is er schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar is het toernooi zonder publiek! Opgave van
kinderen uit groep 5 t/m 8 en ouders die teamleider willen zijn. Opgave kan tot 11 september.
Kamp groep 8
Ik heb contact gehad met de verhuurder van de accommodatie. We kunnen op kamp. Het kamp is gepland van
30 september tot en met 2 oktober. U krijgt nadere info via de leerkracht
Schoolfotograaf
Op 17 en 18 september hoopt de schoolfotograaf onze school te bezoeken. Deze keer zonder gezinsfoto’s.
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Thuisblijven?
Voorkom verspreiding van het virus (op scholen) ( website RIVM)
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat
de maatregelen worden opgevolgd:






Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot
38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot de
uitslag van de test bekend is.
Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis.
Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

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
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