november 2021

Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Volgende Kraatsjournaal
2 december

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

Beste ouder(s), verzorger(s),
Coronamaatregelen
Helaas moeten we ouders weer weren binnen school i.v.m. de
oplopende besmettingen. Daarom wil ik u vragen zo min mogelijk naar
binnen te komen. Spreek mij gerust aan ’s morgens als er iets is met een
van de leerlingen. Externen wordt gevraagd weer een mondkapje te
dragen binnen de school.
Wilt u bij klachten testen. We doen namelijk ons uiterste best om de
school open te houden.
Gewijzigde gesprekken
De gesprekken volgende week zullen i.v.m. het bovenstaande helaas niet
live zijn. De leerkracht zal aangeven op welke manier dit wordt gedaan.
Vult u Parro nog in als u het niet gedaan heeft? De gesprekken zijn
verplicht. Voor groep 7b zal juf L. de gesprekken opnieuw klaarzetten.

Bloembollenactie
De bloembollenactie heeft het mooie netto bedrag opgebracht van € 2245,-.
Iedereen hartelijk bedankt.

Rapport
Morgen krijgen de leerlingen hun rapport mee. Het kan zijn dat niet alle vakken zijn becijferd op het
rapport. Dit komt omdat voor sommige vakken nog geen toets is afgenomen. Dit kan per groep
verschillen.
Korfbalpaal lassen…… Wie helpt?
De paal van de korfbal moet opnieuw gelast worden. Wie heeft er een lasapparaat en kan en wil dat
voor ons doen?
Sinterklaasintocht Bennekom
Er is gevraagd om door te geven dat de intocht in Bennekom niet doorgaat.
Sint 3 december
We hopen dat ons Sinterklaasfeest door kan gaan. Helaas is het zonder ouders.
Surprises
De leerlingen mogen 2 december de surprises meebrengen.
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Kerstfeest
U begrijpt dat de kerstviering in de brinkstraatkerk helaas ook niet door kan gaan.
Zoals het er nu voor staat hopen we dat we de Kerstvieringen in de groepen kunnen vieren.
Groep 7 Snoeien in ‘De Kraats’

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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