Mei 2021

Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Volgende Kraatsjournaal
3 juni
2 juni gebedsgroep
11 juni studiedag, alle
kinderen vrij

Beste ouder(s), verzorger(s),

Verlof
Morgen hoopt juf M. met verlof te gaan. We wensen haar een mooie
tijd.
Meester D. vervangt haar en hoopt de hele week te werken tot de
zomervakantie.
De Lio-stage van juf H. (groep 3a) is ook bijna ten einde. Zij hoopt het
nieuwe schooljaar op de Meerwaarde te starten.

Voedselbank
Leuk om het enthousiasme te zien van de kinderen die boodschappen in de kratten
van de Voedselbak doen. Ook morgen is er nog gelegenheid om iets mee te
brengen.

Formatie
Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft vernomen, is er naar aanleiding van de huidige Coronacrisis
een 'Nationaal Programma Onderwijs' opgesteld. Voor dit plan is een bedrag van 8,5 miljard euro
beschikbaar gesteld, waarvan 5,8 miljard euro bestemd is voor het primair en voortgezet onderwijs.
Dit bedrag is beschikbaar voor de komende twee jaar. Iedere school moet hiervoor een plan op stellen.
Het ministerie eist hiervoor een aantal stappen zoals inventarisatie van de behoeften van iedere
school.
Vanzelfsprekend zijn we blij met deze investering in het onderwijs maar we staan ook voor wat
uitdagingen. Gezien het nog steeds aanwezige lerarentekort, kost het tijd om goede personeelsleden
te vinden. Het tijdelijke karakter van deze investering vraagt om toekomstbestendig beleid, het is dus
geen structurele investering.
Na het lezen van dit alles, zult u vast begrijpen dat de formatie voor het volgende schooljaar deze keer
later bekend wordt.
Eindcito
De leerlingen van groep 8 kregen deze week de uitslag van de eindtoets. Mooi dat ze allemaal naar de
school van hun keuze kunnen.
We zijn blij met de schooluitslag. Onze school behaalde een gemiddelde score 538,5.
Het landelijk gemiddelde was 534,5.
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Herinnering 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 in een andere mail.

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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