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Het Kraatsjournaal
Schooljaar 2020-2021
1 april 2021
Nieuwsbrief maart/april
____________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
1 april 2021
Kraatsflits: 18 maart
Belangrijke data:
9-3 MR vergadering
17-3 Verkiezingen
Week 12
oudergesprekken groep 1
tot en met groep 7
31-3 Paasviering in de
groepen
2-4 Goede Vrijdag
5-4 Paasmaandag
6-4 studiedag, kinderen
vrij

Paasviering.
Maak het goede nieuws bekend,
dat Jezus leeft en wij met Hem.
Door de liefde die van God
in ons hart wordt uitgestort.
Als de liefde in ons leeft,
Die niet zichzelf zoekt maar die geeft,
dienen wij in kwetsbaarheid
en leven voor gerechtigheid.
Over Hem gaat het komende weken in deze tijd, op weg naar Pasen!
Meeleven
Er is verdriet in gezinnen door verlies van grootouders. Er zijn Corona en andere
ziekten bij ouders en grootouders. Heel veel sterkte gewenst!!

Welkom
In groep 6a is W. gekomen. We wensen
hem een hele fijne tijd op onze school!

Biddag 10 maart
Woensdag 10 maart is de landelijke biddag. In de groepen wordt er aandacht aan besteed.
Verkiezingen
Woensdag 17 maart zijn de verkiezingen. Het stemlokaal is dit jaar in de gymzaal. Langs het fietsenhok gaan de
stemmers naar de achterkant op het plein naar binnen en door de gymzaaldeur weer terug. Zo hoeven stemmers
niet de hele school door. Op onze school is het stemmen alleen de woensdag!!
Paasviering
Helaas gaat de Paasvieiring in de Brinkstraatkerk niet door. Zoals het er nu uitziet, zal de viering in de eigen groep
plaatsvinden.
Groep 3B
Helaas moest volgens de regels groep 3B afgelopen week naar huis. Niemand kan hier iets aan doen maar het
blijft natuurlijk erg jammer voor de kinderen. Als de leerlingen niet getest worden, mogen zij vrijdag 12 maart
weer naar school. Het is ook mogelijk om 6 maart te testen. Is de test negatief dan mogen de leerlingen weer
naar school. Zaterdag weet juf J. ook of zij een negatieve test heeft.
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Als dit zo is, kan er maandag ook fysiek les gegeven worden. Is dit niet het geval dan zal er dinsdag begonnen
worden met de fysieke lessen in de groep. Zaterdag zal ik een berichtje in Parro zetten of zij er hoopt te zijn.
Er zal dus fysiek en online-les zijn volgende week. De leerlingen die er zijn, komen dan gewoon de hele dag.
I.v.m. bovenstaande zijn de Cito-uitdraai en de oudergesprekken in groep 3a later. U krijgt hier nog meer
informatie over.
Testen
Volgens de RIVM regels geldt het volgende: ‘Als er iemand getest wordt die koorts heeft, moeten de andere
gezinsleden ook thuis blijven.’
Ik wil u met nadruk vragen als u op maandag gaat testen om ook zonder koorts de andere kinderen thuis te
houden. Zo kunnen wij misschien voorkomen dat er meerdere groepen naar huis moeten.
Juf R.
Eind van het schooljaar hopen we nog persoonlijk afscheid te nemen van juf R. Ik heb de map alvast gegeven
zodat juf R. vast wat kan genieten van de mooie liederen!
Bedankt!
Afgelopen week ontving ik een prachtige map van jullie als ouders en kinderen.
Ik wil u/jullie hartelijk bedanken voor alle goede woorden en wensen en prachtige liederen.
Dit gaf mij een heel goed gevoel. Zeker na zo’n abrupt afscheid vanwege corona vlak voor de Kerstdagen.
Ook nog dank voor de vele attenties en kaarten en mailtjes, die ik in de kerstvakantie mocht ontvangen.
Het waren voor mij 22 fantastische jaren in de Kraats.
Ik wens u/jullie alle goeds toe.
R.
Eierdozen
Voor onze rekenkast zoeken we eierdozen in allerlei maten, dus voor 4,6,8,10 of 12 eieren. Wie helpt?
Vanuit Centrum Jeugd en gezin
Hierbij een uitnodiging voor een live online ouderbijeenkomst met het thema scheiding. Ouders zijn, samen met
hun netwerk, van harte welkom om deel te nemen. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.ouderbijeenkomsten.nl
Ook geïnteresseerde professionals kunnen deelnemen. Graag uzelf en/ of collega's
aanmelden via info@ouderbijeenkomsten.nl Na aanmelding, ontvangt u een aantal dagen voor aanvang van de
bijeenkomst per mail een link naar de online bijeenkomst.
Anders dan bij de fysieke bijeenkomsten, kunnen beide ouders deelnemen aan dezelfde bijeenkomst.

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
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