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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
3 december
Kraatsflits: 19 november
Belangrijke data:
Week 46 gesprekken
16-11 Vergadering MR
met bestuur
1-12 gebedsgroep
2-12 groep 1 vrij
4-12 december groep 1
school
4-12 december alle
groepen middag vrij
9-12 Studiedag team,
leerlingen vrij
17-12 Afscheid juf R
20-12 tot 3-1
Kerstvakantie

Zie de bomen zich in kleur vertalen,
Hun armen zegenend omhoog.
En wuivend nog Gods trouw verhalen:
Zie zonnegloed en regenboog.
De zeven kleuren van Gods trouw,
Een groet om met je mee te dragen:
‘Ik ben er nog en hou van jou
je mag op Mij vertrouwen, alle dagen’.
Meeleven
We leven mee met de gezinnen waar rouw is gekomen. Zeker in deze tijd is dit
erg moeilijk. Heel veel sterkte. We denken ook aan (groot) ouders met ziekte of
Corona. Beterschap gewenst!
We denken ook aan kinderen die het door verschillende oorzaken moeilijk
hebben. We bidden voor kracht en rust.
Corona
Fijn dat de basisscholen niet dicht hoeven. Deze week was er veel vervanging in
diverse groepen nodig. Helaas hadden de leerlingen hierdoor verschillende
leerkrachten. Gelukkig konden ze wel gewoon naar school.
Verlof voorbij
Komende weken hopen juf C.K. ( kleuters) en juf C. (IB) de taken op school
weer op te pakken. Fijne tijd weer!

‘Ede doet’
Heel hartelijk dank voor alle Ede doet bonnen. Het bedrag is behaald en uitgekeerd voor de vernieuwing van het
plein.
Rapport
De leerlingen krijgen mogen het rapport mee. Dit jaar is dat vroeger dan anders. Dit hebben
we zo gepland omdat ook nu alles nog steeds anders is en u minder op school komt. We zien
het rapport als een eerste indruk van het schooljaar. Ook is het fijn voor de gesprekken
volgende week, als u iets meer weet over hoe het gaat op school. De leerlingen hebben zelf
ook iets opgeschreven hoe zij het vinden gaan.
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Sint en Piet
Jaarlijks bezoekt Sint met zijn Pieten onze school. Een feest voor kinderen en
leerkrachten. Ook ouders genieten van dit kinderfeest dat diepgeworteld is in
onze Nederlandse traditie.
Ondanks de pandemie is besloten dat er ergens in Nederland een intocht is
en het feest doorgaat. We willen op onze school zeker stil staan bij dit feest.
Op welke manier zijn we nog aan het bekijken.
We bemerken in de maatschappij en bij onszelf dat de vanzelfsprekendheid
uit het verleden, namelijk de volledig zwart geschminkte pietfiguur, niet meer vanzelfsprekend is. In de loop der
jaren is de pietfiguur al veranderd, denk aan de roe die is verdwenen. We hebben als school nooit een link gezien
tussen de zwart geschminkte Piet en mogelijke discriminatie en slavenverleden. Die verbinding wordt door delen
van de maatschappij heden ten dage wel gelegd.
Ons doel is een schitterend toekomstbestendig feest voor al onze kinderen te organiseren. Zoals in het verleden
de roede is verdwenen bij de pietfiguur, zijn we van mening dat de volledig zwart geschminkte piet niet meer in
het huidige tijdsbeeld past.
Het College voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan en stelt dat:
 De school de verplichting heeft om geen onderscheid in ras te maken maar te staan voor een
discriminatievrije onderwijsomgeving voor kinderen. ‘Het gaat er hierbij niet om, om de figuur ‘Piet’ af
te schaffen, maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te geven dat die niet leidt tot
negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur.’
 De figuur zwarte piet discriminerende aspecten kent (‘dom, knecht en donker’) en ook al is het niet
racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren.
Om deze reden willen we met ingang van de viering van 2020 afscheid nemen van de volledig zwart
geschminkte pietfiguur. Andere uitingen van de pietfiguur zoals de roetveegpiet, zijn van harte welkom!
Ook mogen de leerlingen natuurlijk op deze wijze verkleed komen.
Kleuters groep 1 andere lesdag
Woensdag 2 december hebben de leerlingen uit groep 1 vrij. Zij worden 4 december op school verwacht om
samen met de andere leerlingen het Sinterklaasfeest te vieren.
Juf R. met pensioen
Donderdag 17 december hoopt juf Reina met pensioen te gaan. Hoe we dit afscheid in gaan vullen hoort u nog.
Juf M. hoopt na de kerstvakantie weer terug te komen in groep 3A.

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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