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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal:
4 februari
Kraatsflits: 21 januari
Belangrijke data:
Week 8 adviesgesprekken
groep 8

Namens het team iedereen een gezegend nieuwjaar gewenst!
Digitaal gaan we dit jaar in met de leerlingen. We zijn blij dat we met iedereen
weer even contact hebben gehad.
Juist nu is het zo belangrijk dat we de kinderen in het oog houden. Gelukkig
mogen we weten dat Gods oog ons allemaal ziet.
Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd, kostbaarder dan edelstenen.
Weerkaatsen Gods lichten, blinken als goud en ik, ik mag ze lenen.
lk weet, ze zijn nog ongeslepen, maar al een sieraad in Uw hand.
En door hun zuiverheid gegrepen, vind ik ze stuk voor stuk briljant.
Kinderen, ze zijn verbonden met U door gouden banden.
Vanuit de hemel ons gezonden.

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 denken aan de teamleden. Veel collega’s zijn ziek geweest. We wensen hen beterschap en een goed herstel!
We bidden ook voor kinderen die het door verschillende oorzaken moeilijk hebben.

Welkom
In de kleutergroepen komen de leerlingen nu digitaal binnen. Van harte welkom op
onze school!

Pietpraat
Kleuter heeft een nieuw doel, zegt tegen zijn moeder:
‘ Jij bent nu mijn juf toch? Dan wil ik graag leren lezen, schrijven en rekenen van jou’

Noodopvang en lesgeven
De leerkrachten die les geven in de noodopvang, geven die dag ook les aan de leerlingen van hun eigen groep.
Het vraagt veel fexibiliteit van hen. We vragen uw begrip als de online-les op die dag anders verloopt.
Door de omstandigheden van deze tijd kan het rooster voor de noodopvang heel plotseling veranderd worden.
Hierdoor is het lastig om de leerlingen van te voren aan te geven wie de noodopvang doet.
Bibliotheek
Lezen is heel goed voor de leerlingen. De bibliotheek biedt verschillende diensten aan. Denkt u aan de afhaalbieb
of een verrassingspakket. Ook reserveringen afhalen is mogelijk!
Kijkt u verder op: cultura-ede.nl/afhaal-bieb2go.aspx
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Middag online
Onze schoolleverancier Heutink biedt een middagschoolprogramma voor kinderen aan. Ze geven aan dat het ook
qua identiteit verantwoord is.
https://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/660-httpscontent-hgheutinknlwebsitevisualhome765x197px2jpg?utm_medium=email

Hoe verder
Dinsdag 12 januari is er een nieuwe persconfereentie gepland. Waarschijnlijk horen we dan hoe het verder gaat
met de scholen. We houden u op de hoogte hoe wij op school verder gaan.

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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