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Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Volgende Kraatsjournaal
2 december

17-11 Studiedag
19-11 Rapport mee
groep 3-8
1-12 groep 1 vrij
3-12 groep 1 school
2-12 Surprises mee
3-12 Sinterklaas
3-12 alle groepen middag
vrijdag
15-12 studiedag

Nieuwe teamleden
Ik ben blij en dankbaar dat ik nieuwe teamleden heb kunnen aannemen.
Juf E. tM als onderwijsassistent. Verderop stelt zij zich voor.
Juf E. W. Zij hoopt op 25 november met 1 dag te beginnen en na 1
januari drie dagen te komen werken op onze school. Zij stelt zich in de
volgende nieuwsbrief aan u voor.

Formatie
Juf A. (groep 6b) is om gezondheidsredenen gestopt. We wensen haar beterschap!
Juf N. was hier nog iedere week voor extra begeleiding. Zij is donderdag 18 november echt voor het
laatst bij ons op school i.v.m. verhuizing.
Zoals al eerder is vermeld, hoopt meester D. een andere uitdaging aan te gaan. Groep 6b zal zo als het
er nu uitziet tot de kerstvakantie op dinsdag nog les van hem hebben. Daarna komt juf E.W. de groep
op dinsdag lesgeven.
Meester B. heeft aangegeven volledig te willen studeren en stopt dus met lesgeven op onze school.
Voor groep 7a is dit helaas weer een wissel van leerkrachten.
Om de structuur in de groepen goed te houden en om niet meer dan twee
leerkrachten voor de groep te hebben, wordt de formatie als volgt:
Groep 8a Meester M. maandag tot en met donderdag en op vrijdag juf M.
Voor groep 7a maandag, dinsdag en woensdag juf G. en op donderdag en
vrijdag juf E.
Juf G. zal op donderdag ook extra ondersteuning in de groepen 7 geven.
Afscheid meester B.
Dinsdag 16 november kunt u afscheid nemen van meester B. om 14.45 uur
in de groep. Denkt u aan de afstand?
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Vuurtoren en verbredingsgroepen
We streven er op onze school naar om elke leerling in zijn of haar eigen leerdoelen te begeleiden. Eén
van de middelen die we daarvoor inzetten is de Vuurtorengroep. Afgelopen weken hebben we
gebruikt om goed te kijken waar de leerdoelen van de verschillende leerlingen liggen en vanaf
volgende week gaan we op deze manier verder:
Er zijn drie Vuurtorengroepen waar leerlingen ontwikkelingsgelijken ontmoeten en ondernemend en
onderzoekend leren. Deze lessen zijn 2 of 3 uur per week en worden gegeven door juf J.
Daarnaast zijn er Verbredingsgroepen (groep 4, 5, 6, 7 en 8) van een uur per week, voor leerlingen die
extra uitdaging kunnen gebruiken. Ook zij zullen uitgedaagd worden in het ondernemend en
onderzoekend leren. Een deel van hun werk zullen zij in de klas doen. De instructie wordt gegeven
door juf E.W. Zij hoopt donderdag 25 november te beginnen.
De groepen 1-3 krijgen in de eigen groep door leerkracht of ondersteuner extra uitdaging, verrijking.
Per periode wordt bekeken of elke leerling nog op de goede plek zit.

Studiedag
Woensdag 17 november zijn de leerlingen vrij. Als team staan we deze dag stil bij de mindset en
uitdagend gedrag van leerlingen.
Sint en surprises
De leerlingen van groep 5-8 mogen de surprises op donderdag 2 december
meenemen. Helaas is het geen kijkmoment voor ouders dit jaar.
De leerlingen uit groep 1 mogen vrijdag 3 december ’s morgens naar school. Zij zijn
woensdagmorgen 1 december vrij.
Zoals het er nu uitziet verwelkomen we Sint dit jaar alleen met de leerlingen.
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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