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Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Nieuwe Kraatsjournaal
3 december 2020

Belangrijke data:
2-12 Groep 1 vrij
4-12 Groep 1 school
2-12 Gebedsgroep
3-12 Leerlingen brengen
surprise mee
4-12 Om 12.00 iedereen vrij
9-12 Studiedag team,
leerlingen vrij

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Deze keer een lange Kraatsflits. We zijn dankbaar dat het aantal besmettingen
nog meevalt op school. We wensen (groot)ouders en leerlingen die ziek zijn
beterschap en sterkte als u/jullie in quarantaine zijn.
Sinterklaasjournaal
Hoewel wij op school niet het Sinterklaasjournaal kijken toch het volgende.
U heeft vast de reacties gelezen over het fictieve dorp dat genoemd wordt in
het Sinterklaasjournaal.
Ook als school betreuren we dit misbruiken van het offer van Christus. We
kunnen ons vinden in de reactie van Jurjen ten Brinke: ‘Die vele miljoenen
christenen geloven nog altijd in de gekruisigde Christus. Het is ons diepe
verlangen dat Hij niet als grap of raar verhaal een bijrolletje vervult in het
Sinterklaasjournaal, maar in het leven van heel veel Nederlanders, voor ons ook
in het leven van de kinderen op onze school, de Redder en Verlosser van hun
leven wordt.’
Namens onze school zal er gereageerd worden door onze MR.

Corona
Nog even op verzoek:
De leerlingen op de basisschool blijven thuis:
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
• als een huisgenoot van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts (boven 38 graden Celsius) en/of
last van benauwdheid heeft.
Inspectie en foto’s
De inspectie brengt ieder jaar een ‘Staat van Onderwijs’ uit. Zij willen hier
graag foto’s van onze school voor gebruiken. De leerlingen uit de
betreffende groepen krijgen hiervoor een toestemmingsformulier mee,
waarop u aan kunt geven of uw kind op de foto mag. Op 14 april 2021
publiceert de inspectie De Staat van het Onderwijs. Een kleine selectie van
de foto’s zijn te vinden in het rapport en op de website. Na deze datum
worden de foto’s gebruikt voor andere publicaties van de inspectie en de
website. Om u een idee te geven van De Staat van het Onderwijs, verwijzen
wij u graag naar de website: www.destaatvanhetonderwijs.nl.
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De Kunstweken deze week afgelopen
Binnenkort eindigt ons Kunstweken-project (zie Museumfolder voor de einddatum). Dan sluiten alle musea
automatisch en kunnen er ook geen kunstproductjes met kindertekeningen meer worden besteld. Mocht u de
creatie van uw kind nog willen (laten) bewonderen of er een leuk souvenir van willen kopen, wacht dan niet ,
vandaag kan het nog.
Zoals u wellicht al weet zijn alle aankopen geheel vrijblijvend, maar met uw bestelling stelt u de organisatie in
staat dit project kostenloos aan scholen aan te bieden. Bovendien gaat een deel van de opbrengst van de
museumshops direct naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Heeft u al iets besteld? Ongeveer 2 weken na sluiting van de musea krijgen de kinderen alle gekochte spulletjes
in een tasje mee naar huis. De leerlingen die hun museum geopend hebben, ontvangen dan ook de welverdiende
wenskaart met hun eigen naam en tekening erop.
Adventskalender Open Doors
In deze maand vinden we het mooi om ook aan de ander te denken. De leerlingen
krijgen een adventskalender en een boekje met een kort verhaaltje voor iedere
dag mee.
Vond je dit jaar ook zo raar? Je kon maandenlang niet naar school of naar de
sportclub. Op zondag niet naar de kerk, in de trein moest je met een mondkapje
reizen. Niemand had in 2019 verwacht dat 2020 zo zou gaan verlopen. Misschien
heb je je vrienden gemist of ben je zelf ziek geweest. De kans dat ook de
decembermaand anders dan normaal verloopt, is helaas aanwezig. Waarschijnlijk mag je de feestdagen maar
met een paar mensen vieren. Of misschien blijft er wel een stoel leeg aan tafel vanwege een ziek familielid. Toch
zal je Kerst, in de meeste gevallen, wel in vrijheid vieren.
Op veel andere plekken in de wereld is dit helaas niet het geval. In deze adventsperiode willen we daarom
stilstaan bij de mensen die het niet alleen nu, maar ook de afgelopen maanden, of zelfs jaren, ontzettend zwaar
hebben. Waar verdrukking, honger en geweld is. Waar mensen niet vrij mogen uitkomen voor hun geloof en
worden vervolgd wanneer ze dat wel doen.
Om stil te staan bij het leed van vervolgde christenen heeft Open Doors een ‘omgekeerde’ adventskalender
gemaakt. Op de vakjes staan foto’s van vervolgde christenen. Bij elk vakje hoort een verhaal dat je kunt
terugvinden in het boekje. Voor elk vakje dat je openmaakt, plak je er een munt voor terug. Aan het einde van de
maand heb je dan een mooi bedrag bij elkaar gespaard om te doneren aan Open Doors.

Even voorstellen: de Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. Via
de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid.
De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op
onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met
instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren
over onder meer de hoofdlijnen van de begroting of over bijvoorbeeld een verbouwing van de school.
De oudergeleding van de MR probeert via verschillende wegen te achterhalen wat er leeft onder de ouders van
kinderen op de Kraats. Zo is er vorig schooljaar een ouderpeiling verstuurd omtrent de schooltijden en de
startdienst. Ook doen wij ons best om met regelmaat verschillende ouders te spreken over uiteenlopende
onderwerpen. Wanneer u een vraag aan of suggestie voor de MR heeft, mag u ons altijd aanspreken. Vanwege
de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om ouders te ontmoeten helaas beperkt. Dit neemt niet weg dat u
ons altijd kan benaderen. U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar: mr@kraatsschool.nl
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Omdat wij momenteel via teams vergaderen is het nodig dat u (via
bovenstaand mailadres) bij ons aangeeft dat u de vergadering wil bijwonen. Dan kunnen wij vooraf een TEAMSuitnodiging versturen. In het Kraatsjournaal zullen de data van de MR-vergaderingen en berichten vanuit de MR
worden geplaatst.
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Wedstrijd Bennekomse ondernemingsvereniging
In het Bennekoms Nieuwsblad heeft u kunnen lezen over de kleur- en tekenwedstrijd. Alle scholen zijn gevraagd
het wedstrijdformulier uit te delen. U vindt dit in de bijlage van deze Kraatsflits.

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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