28 Januari 2021

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

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Helaas weten we nog steeds niet wanneer we weer met alle kinderen
tegelijk naar school mogen. Het blijft blijkbaar onduidelijk of kinderen
Volgende Kraatsjournaal
het virus overbrengen. Veel respect hoe jullie thuis dit allemaal
4 februari 2021
bolwerken. Het welbevinden (en niet te veel stress) blijft nog steeds
bovenaan staan. Ieder kind, en welke volwassene niet, heeft wel eens een dipdagje. Stopt u dan gerust
even!
Meeleven
Helaas heeft juf R. nog steeds last van de nasleep van Corona. Zij zal vanaf nu eerst werken aan haar
gezondheid. U krijgt van juf A. informatie hoe we dit oplossen. We wensen haar beterschap en nieuwe
energie toe.
In verschillende gezinnen is een overgrootouder overleden. Gecondoleerd en kracht van God gewenst.
Ook dit is zo anders in deze tijd.
Enquête
Wat fijn dat er zoveel respons was op de enquête vorige week. Zestig procent had de vragen
beantwoord. Hartelijk bedankt hiervoor.
Mooi dat hier uit kwam dat van de ingezonden vragenlijsten het bij meer dan 90 procent van de
gezinnen wel goed gaat thuis. En we begrijpen zeker wel dat niet iedereen lesgeven het mooiste vindt
wat er is😉.
We hebben de uitslag als team besproken. Loopt u ergens tegenaan, vraag het gerust aan de
leerkracht!!
Vogeltelling
Achter deze Kraatsflits treft u nog een blad met vogels aan. Zo kunnen de
leerlingen goed tellen.
Hierbij nog een leuke link.
https://www.youtube.com/watch?v=bPUrJqE_iKQ
Noodopvang
We redden het gelukkig nog steeds. Het vraagt veel van de leerkrachten om en opvang en online-les te
geven. Soms gaat er iets niet zo lekker. We vragen uw begrip hiervoor.
Teams-moment
We verwachten dat alle kinderen WEL in het Teams-moment zijn. Het is het goed om deze structuur
aan te houden. De leerkracht geeft in dit moment tips , instructie en het is waardevol voor het
groepsgevoel. Kan het echt niet, wilt u dan afmelden bij de leerkracht met de rede?
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Verwerking Bijbelverhalen
In de bijlage enkele verwerkingen voor deze week.
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

Hier vast een klein werkje😉
Zoek de verschillen:
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Pimpelmees

Roodborst

Vul zelf in

Vul zelf in

Spreeuw

Vul zelf in
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Staartmees

Vul zelf in

Stadsduif

Vul zelf in
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