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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
7 januari
Kraatsflits: 17 december
Belangrijke data:
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
6-1 gebedsgroep

Naast de Sintliederen hoor ik ook de kerstliederen weer door de gangen heen
klinken. Tijd van Advent.
De kinderen zingen:
Jezus als kind aan de wereld beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De verlosser wordt mens zoals wij.
Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.
Meeleven
We leven mee met de gezinnen waar zorg is. Zeker in deze tijd is dit erg
moeilijk. Heel veel sterkte. We denken ook aan (groot) ouders met ziekte of
Corona. Beterschap gewenst!
We bidden ook voor kinderen die het door verschillende oorzaken moeilijk
hebben.
Corona
Het is nog steeds gelukt om vervanging te regelen als er iemand ziek was of
moest testen. Met dank ook aan flexibele collega’s. Super bedankt.

Groep 6B
Juf G. vervangt meester J.
Sint 4 december
Sint en zijn Pieten hopen morgen onze school te bezoeken. Helaas kunnen we dit jaar hem alleen met de
kinderen welkom weten.
Daarna zullen ze de groepen in gaan. We hopen dat de kinderen morgen kunnen genieten van dit feest. De
kinderen die thuis zijn, kunnen gelukkig meedoen via Teams.
Surprises
Wat is het weer gezellig om al die surprises bij elkaar te zien staan. Ik zal
een fimpje in Parro zetten zodat u toch mee kan genieten.

1

Kaartenactie
Een aantal klassen heeft meegedaan met kaarten schrijven voor ouderen die eenzaam zijn. Mooi dat de
leerlingen hier met zoveel liefde aan werkten.

Studiedag 9 december
Helaas zullen we deze studiedag ook weer online moeten doen. We staan deze dag stil bij trauma sensitieve
verwerking. Anne van den Ouwelant zal deze studie verzorgen. Zij traint ruim 10 jaar lokale hulpverleners en
vrijwilligers, die in (post)conflictgebieden met getraumatiseerde kinderen en jongeren werken. Ze verspreidt
haar kennis ook op scholen. ’s Middags denken we over diverse onderwerpen na waar we mee bezig zijn, denk
bijvoorbeeld aan de nieuwe rekenmethode, digitale geletterdheid. We denken ook na hoe we de overgang van 2
naar 3 nog beter kunnen laten verlopen e.d.

Schoenendoosactie
Super mooi: alle schoenendozen zijn weer weggebracht.
Wat kunnen we weer veel kinderen blij maken.
Ouderraad bedankt voor wegbrengen!

Juf R. met pensioen
Donderdag 17 december hoopt juf R. met pensioen te gaan. Hoe we dit afscheid in gaan vullen, hoort u nog.
Ik wil even de persconferentie van dinsdag afwachten. Juf M. hoopt na de kerstvakantie weer terug te komen in
groep 3A.
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Kerstfeest
Woensdag 16 december hopen we in alle groepen het Kerstfeest te vieren. Aan de ene kant
erg vreemd om dit ook zo anders te moeten doen. Aan de andere kant ook weer mooi om
dit in de intimiteit van de groep te doen.

Langere Kerstvakantie?
U heeft het vast ook gelezen of gehoord. Er wordt gespeculeerd over een langere kerstvakantie.
De minister is niet zo voor. We zullen afwachten wat er besloten wordt.
Ouders
U begrijpt waarschijnlijk wel dat het geplande koffiemoment en de schoonmaak niet doorgaan.

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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