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Het Kraatsjournaal
Schooljaar 2020-2021
1 april 2021
Nieuwsbrief april
____________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
29 april 2021
Kraatsflits: 15 april
Belangrijke data:
31-3 Paasviering in de
groepen
2-4 Goede Vrijdag
5-4 Paasmaandag
6-4 Studiedag, kinderen
vrij
7-4 Gebedsgroep
20,21 en 22-4 Eindtoets
groep 8
27-4 Koningsdag,
kinderen vrij
1-5 tot 15-5 Meivakantie

Deze keer een kort Kraatsjournaal.
Deze stille week stonden we stil bij het lijden
van Jezus, op weg naar Pasen. Vanmorgen
was er een Paasviering in iedere groep met
als thema ‘Jezus gaat ons voor’. Jammer dat
ook dit anders is dan we hadden gepland.
Maar u krijgt bij deze nieuwsbrief een link om
even mee te genieten.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Meeleven
Afgelopen week is de moeder van juf A. overleden. We wensen haar en haar gezin en familie kracht en troost van
God toe in het verwerken van dit verdriet.
Juf J. verwacht haar derde kindje. Van harte gefeliciteerd! Als alles goed mag blijven gaan, hoopt ze tot de
zomervakantie te werken.
Juf M. hoopt per 1 juni met verlof te gaan. Meester D. zal haar vervangen.
Er zijn ouders en kinderen thuis i.v.m. Corona. Heel veel sterkte en beterschap gewenst!

Skeeleren
Op woensdag mogen de leerlingen skeelers meebrengen naar school.
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Trouwjurk
Juf I. kreeg een hele mooie
zij. Maar helaas er kwam een

trouwjurk cadeau. ‘Wil je met me trouwen? vroeg
stellig antwoord: ‘Nee’.

Verkeersexamen theorie
Hoera alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen!

Ede doet
Wat fijn dat er al zoveel bonnen
zijn nog steeds welkom!

binnen zijn. Hartelijk dank. Nog niet gedaan? De bonnen

Kinderkoor ‘Spring’
I.v.m. Corona gaat het kinderkoor op vrijdagmiddag bij ons op het plein oefenen om 15 uur. Welkom!

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

2

