Februari 2021
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Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Nieuwe Kraatsjournaal
4 maart 2021

Belangrijke data:
Vrijdag 19-2 studiedag,
kinderen VRIJ

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Terugblik
Eindelijk mochten de leerlingen weer naar school. Wat waren we blij, eindelijk
weer ‘gewoon’ onderwijs te geven en leerkracht te zijn ondanks alle
maatregelen.
Wat een raar begin was het. Een mooie witte wereld maar het vervoer gaf wel
wat problemen. Toen code rood en ijzel. Dit was een signaal om de school dicht
te laten. Dat gebeurt ook bijna nooit op deze manier.
Hoewel we alle maatregelen zo goed mogelijk
Mocht er iets veranderen in de komende week dan informeer ik u aan het einde
van de vakantie.

Week 8 vakantie

Schooltijden
Na de vakantie willen we graag allemaal om half 9 weer beginnen met de lessen.
De kinderen kunnen afgezet worden tussen 8.15 en 8.30 uur.
We vragen de leerlingen van groep 7 en 8 zoveel mogelijk op de fiets te komen.
De kleuters staan 5 minuten voor de normale tijd van uitgaan buiten. Wilt u
zorgen dat u op tijd bent en meteen weer weg gaat. De andere groepen gaan
gewone tijd uit. We vragen iedereen zo snel mogelijk naar huis te gaan!!

Groep 4
Wat was het fijn om samen met groep 4 een gezellige middag te hebben. Wat hadden de kinderen elkaar veel te
vertellen. Juf A. was digitaal ook nog even aanwezig. Ze hoopt na de vakantie weer te starten.
Groep 3b
Na de vakantie hoopt juf J. op maandag te vervangen en andere juf J. op vrijdag. Juf R. hoopt wel weer te reintegreren en ook in de groep te zijn.

Ede doet
De gemeente Ede heeft besloten dat de actie Ede Doet waardecheques ook dit
jaar doorgaan.We hebben de school opnieuw aangemeld. We sparen nu voor
een speeltoestel voor de kleuters op het kleuterplein. Spaart u weer mee?
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Wonderlijk gemaakt
De lessen ‘Wonderlijk gemaakt’ ( seksuele vorming) hebben we doorgeschoven. We
hopen deze lessen na de Pasen te geven. Nieuwe ouders krijgen het ouderboekje
voordat we aan deze lessen beginnen. Zo kunt u kijken wat er in de groep van uw kind
behandeld wordt.

Welbevinden en groepsgevoel
De eerste weken na de vakantie willen we graag extra stilstaan
bij het welbevinden en het groepsgevoel van de leerlingen.
We doen dit o.a. ook met ‘Kwink’, ons sociaal-emotionele
lesprogramma.

Ik wens u namens het team een hele fijne week toe!

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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