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Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.

Volgende Kraatsjournaal
7 januari 2021

Belangrijke data:
Groep 8 gesprekken
In de week van 11 januari

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Wat fijn dat we vandaag met de kinderen live of op afstand het
kerstfeest mochten vieren.
Licht van de wereld.
U scheen in mijn duisternis
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment.
Voor U wil ik mij buigen.
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.

Gevolgen persconferentie
Gisterenavond is zoals verwacht, door premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen vanaf woensdag
weer zijn gesloten. Een harde boodschap die veel consequenties heeft voor de kinderen en voor u als
ouder.
Het lijkt erop dat het thuisonderwijs gelukkig maar twee weken zal duren. Dat hopen we ook. Dat is
voor iedereen te overzien.
Na de vakantie zal er noodopvang zijn. Dit is weer strenger dan het voorjaar. Ik hoop dat u deze regels
ook zo goed mogelijk zal proberen te houden. Juist omdat we samen met u de uitbraak van Corona
willen proberen in te perken. We doen dit tenslotte voor de ander! Hieronder staan de regels zoals ze
door de overheid gesteld zijn. Advies is ook vanuit school: probeer eerst zelf iets te regelen, denk aan
bijvoorbeeld met twee gezinnen oid.
Vanuit de overheid: Kinderen met twee ouders die allebei een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen wel
naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder is die
een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Wilt u noodopvang, wilt u dit dan voor 29 december doorgeven aan directie@kraatsschool.nl Graag
vermelden welke dag(en) u opvang nodig heeft. We hebben noodopvang tijdens de schooltijden. De
BSO verzorgt het dan erna. Zij zijn nog aan het organiseren.
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Corona
Helaas neemt het aantal Corona-patiënten binnen school ook toe. Zowel in team als in de gezinnen.
We wensen iedereen beterschap en bidden dat de maatregelen de uitbraak verder stoppen.
Gehoord:
Moeder: ‘Juf W. is niet op school’ . Kind: ‘Nu weten de jufs en meesters niet wat ze moeten doen’.
Andere kind: ‘Ze gaat wel even videobellen.’
Onderwijs op afstand
Natuurlijk is er nu eerst gewoon fijn vakantie voor de leerlingen. Ik hoop dat ze ervan kunnen genieten.
Na de vakantie krijgt u van de leerkrachten bericht hoe alles weer gaat draaien. Inmiddels hebben we
ervaring, dat scheelt. Ook nu wil ik benadrukken, kijk goed naar uw gezin. Kijk wat haalbaar is voor uw
kind maar ook voor het gezin. Gaat het even niet goed, stop gerust en probeer het op een ander
tijdstip nog eens.
Kunstweken
De kunstweken zijn voorbij. Juf C. had veel werk met al het uitpakken van alle bestellingen. Hierbij nog
een mooie foto!
Kerstwens
Omdat de leerlingen elkaar zo weinig zien heeft iedereen een wens geschreven en in
de boom in de grote hal opgehangen. Zo willen we
samen een school zijn. Hierbij een paar wensen:

Namens het team wens ik u en jullie allen: Gezegende Kerstdagen en
een heel voorspoedig 2021!
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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Dé BijdeHandjes BSO! De leukste tijd na schooltijd!

BijdeHandjes is een professionele organisatie die kleinschalige kinderopvang biedt vanuit
christelijke waarden en normen en geven hier op verschillende manieren invulling aan. Wij
hebben diverse varianten van kinderopvang voor kinderen in leeftijd van 0-13 jaar.
BijdeHandjes voelt als een tweede thuis! Waar jouw kind in een veilige en liefdevolle
omgeving, met veel persoonlijke aandacht en liefde, alle ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We
doen meer dan alleen je kind opvangen na school. We stimuleren jouw kind om uitdagingen
aan te gaan en zichzelf te ontwikkelen. Samen met onze pedagogisch medewerkers
organiseren we gedurende het jaar allerlei activiteiten waarbij kinderen gestimuleerd worden
om hun eigen talenten te ontdekken.
Een middag op de BSO, hoe ziet dat eruit?
Na schooltijd komen de kinderen van school en gaan naar de BSO. Daar gaan weer eerst
gezellig wat eten en drinken. Jouw kind kan even bijkomen van de schooldag en kan dan ook
zijn verhaal kwijt. Daarna kunnen de kinderen kiezen om actief deel te nemen aan
verschillende activiteiten of tijd om te spelen, samen met vriendjes en vriendinnetjes of alleen.
Er zijn natuurlijk kinderen die misschien liever nog even rustig aan hun huiswerk willen werken
of willen relaxen of chillen. Ook daar is alle ruimte voor op de BSO.
Op dit moment hebben wij ruimte om op maandag en dinsdag nieuwe BSO kinderen te
verwelkomen. Bent u geïnteresseerd? Bel gerust met één van de locatiemanagers voor meer
informatie.
Ria: 06-30213831
Gerben: 06-10022145
www.bijdehandjes.info
Met vriendelijke groet,
Ria Koster.
Locatiemanager Bennekom.
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