April 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Volgende Kraatsjournaal
29 april
27-4 vrij Koningsdag
1 tot en met 15 mei
meivakantie
24-5 Pinkstermaandag,
iedereen vrij
11 juni studiedag, alle
kinderen vrij

Het winnende gedicht voor 4 mei kwam dit jaar van een leerling van een
andere school uit Bennekom. Mooi geformuleerd door deze leerling:
Jezelf zijn
Mens zijn we allemaal.
Maar in de oorlog was je niet vrij.
Anders dan anders was niet normaal.
Je kon gepakt worden als je iets zei.
Had je een ander geloof, dan was je fout.
Niet zelf kiezen hoe je je wilde kleden.
Niet zelf kiezen van wie je houdt.
Gelukkig is dat nu iets uit het verleden.
Toch?

Meeleven
We denken aan gezinnen waar verdriet en rouw is. Gods nabijheid toegewenst!
Welkom
In groep 5b is I. begonnen. Leuk dat je weer bij ons bent. In groep 1 zat hij
ook op onze school!
Heel veel plezier op onze school!

Ede doet
Wat is er al weer gespaard. Super fijn. Op dit moment staat de teller
op meer dan 1300 euro. Dank jullie wel!!!

Bedankje ziekenhuis
De kinderen van groep 6b hebben voor de Paasviering in het ziekenhuis kaarten gemaakt voor de
kinderen op de kinderafdeling. Groep 7a schreef brieven voor de ouderen afdeling.
Er kwam een warm bedankje vanuit het ziekenhuis. Hierbij een stukje hieruit:
Namens de kinderafdeling willen we jullie bedanken voor de brieven en tekeningen die ons vrolijk
maakten. Dank voor het gedicht.
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Wat schreven jullie mooi over de paaskaars en ook nog een raadsel voor ons! Jullie hebben onze jonge
patiënten in de paasweek vrolijk gemaakt. Alle kaarten hebben we gebruikt voor de opname van de
jonge patiënten.
Alle ouderen hebben de brieven met plezier gelezen en we hebben gepraat over hoe ze vroeger Pasen
vierden. Dag lieve kinderen.
Koningsdag
Helaas is het lied voor Koningsdag dit jaar niet passend bij onze school.
Meester J. zal in de muzieklessen een ander lied aanbieden. Maandag 26
april is er in iedere groep een voorproefje voor het Koningsfeest!
Dinsdag 27 april zijn alle leerlingen vrij.
Mondkapje
N.a.v. de kennis vanuit diverse onderzoeken heb ik overleg gehad met MR en
bestuur over de mondkapjes van de leerlingen uit groep 7 en 8. Kinderen op deze
leeftijd dragen nergens een mondkapje. Dat maakt dat het omgaan met een
mondkapje ook niet erg hygiënisch gaat. Natuurlijk mag het gerust!!
De MR en het bestuur hebben ingestemd met het veranderen van deze regel. De leerlingen van deze
groepen hoeven geen mondkapje op school te dragen. Natuurlijk kan het nodig zijn dat deze regel
opnieuw moet worden ingesteld. Alle andere maatregelen worden nog steeds nageleefd. Alle
volwassenen binnen de school wordt nog steeds gevraagd in de gangen een mondkapje te dragen.
Eindcito
De leerlingen van groep 8 hopen volgende week de eindcito te maken. Veel succes!
Voor in uw agenda
Dinsdag 6 juli hopen we een afscheidsfeest te organiseren voor juf B., juf M. en juf R. die alle drie van
hun pensioen (gaan) genieten. Vanaf 14 uur kunnen ouders afscheid nemen. Nadere informatie volgt
nog.

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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