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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsjournaal
1 juli 2021
Kraatsflits: 17 juni

Zo net na Pinksteren een opdracht en wens in één.
Door onze handen zegent U de mensen,
door onze mond spreekt U, Uw troostend woord
door onze daad doorbreekt U alle grenzen
door ons gebed , trekt U overwinnend voort
Meeleven
We blijven meeleven en bidden voor familie Van den H.
We denken aan kinderen die ziek zijn en/of gezinnen met zorg.

Belangrijke data:
11 juni studiedag team,
leerlingen vrij
21 juni ALV
6 juli jubileumfeest
16 juli vakantie begint

Adoptiekind Elsa
We kregen weer een bedankbrief uit Ethiopië.
Enkele leerlingen zullen een bericht terug sturen.
Het blijft mooi om de leerlingen te betrekken bij mensen
en kinderen ver weg en dicht bij.
Voedselbank
Bijna 15 kratten vol konden afgelopen vrijdag naar de
Voedselbank.
Allemaal hartelijk bedankt voor het meebrengen van
artikelen.

Pietpraat
Juf: Van ei tot vlinder, dat noem je een cyclus.
Kind: Wat zeg je? Een zieke neus?
Als de rups veel gegeten heeft, wordt hij een kalkoen. (cocon)
Vluchtoefening
Gisteren ging om half 10 het brandalarm. Iedereen de school uit. Gelukkig was het een oefening. Binnen 4
minuten was de hele school leeg. Super fijn dat het zo goed ging.
Jubileum 6 juli
Denkt u nog aan de verrassing?

Achter de schermen bij Pathé
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Een bijzondere spreekbeurt zorgde ervoor dat de leerlingen van groep 5a een
kijkje mochten nemen achter de schermen. Een superleuke ervaring! Met dank
aan de ouders.

ALV
Voor de leden van de schoolvereniging is de jaarlijkse ledenvergadering op maandagavond 21 juni. Wilt u lid
worden? Op de website kunt u de brief vinden om aan te melden. Op de website treft u ook de verslagen van de
MR,OR en PR aan
Uitje
U heeft het vast al gemerkt. Iedere groep heeft een uitje georganiseerd.
Heerlijk voor de kinderen dat het nu mooi weer is. We hopen dat iedereen een fijne dag heeft!
11 juni teamdag
Op deze dag hopen we als team na te denken over het nieuwe schooljaar.
De kinderen zijn vrij.
Musical
Vanaf volgende week wordt het podium weer opgebouwd. Hierdoor
krijgen de kinderen buiten gym.
Nieuwe meubels
In week 24 komen de nieuwe meubels voor de groepen die nu aan de beurt
zijn.

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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