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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsflits
18 november
Volgende Kraatsjournaal
2 december
Belangrijke data:
31 okt. Hervormingsdag
3 nov. Gebedsgroep
3 nov. Dankdag
3 nov. Actie
Schoenendoos
17 nov. Kinderen vrij
i.v.m. studiedag
19 nov. Rapport
groep 3-8
week 47 verplichte
oudergesprekken
1 december groep 1 vrij
3 december groep 1 ook
morgen school i.v.m. Sint

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.
De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij.
Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.
Vertrek
Meester D. gaat het onderwijs verlaten. Hij krijgt een bestuursfunctie bij de
gemeente B. We wensen hem veel plezier in deze nieuwe functie. U krijgt nog
bericht wanneer u afscheid kan nemen. In groep 6a zal op dinsdag juf L.
lesgeven. Juf A. zal extra ondersteuning geven in de groepen 6. De overige
taken worden nog verder ingedeeld.
Hervormingsdag
Deze week staan we in de bovenbouwgroepen stil bij Hervormingsdag.

Pietpraat
Kleuter: 'Juf, ik heb met mijn beker de grond nat gemaakt, er liggen druppels
voor mijn stoel.'
Juf: 'Oh, zijn het veel of weinig druppels?'
Kleuter: 'Gemiddeld.'
Kinderboekenweek
Wat hebben de leerlingen genoten van deze
weken. Wat zijn er veel beroepen. Alle ouders
die wat hebben verteld: hartelijk bedankt!!!
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Boomfeestdag
Woensdag 3 november is het boomfeestdag. De leerlingen uit groep 7 mogen meedoen aan
deze plant- en/of zaagochtend.

Dankdag/Schoenendoosactie
Woensdag 3 november is het dankdag. We staan stil met de leerlingen bij alles wat we mogen ontvangen.
We willen hiervan ook delen aan onze naasten. We willen dit zichtbaar maken door de schoenendoosactie. Meer
informatie hierover ontvangt u komende week.
Schoolontbijt
HELAAS het schoolontbijt gaat deze keer niet door!!!

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

Harthout zoekt ruimte om te verbinden
Met ons startend bedrijf Harthout zoeken wij een ruimte in de omgeving Bennekom / Ede / Wageningen.
We zijn van plan om meubels te maken en een plek te vormen waar ook startende houtbewerkers kunnen
aanhaken. Onze droom is om meer te doen dan alleen het houtbewerken zelf, maar ook een plek te
worden waar mannen die even in een moeilijke periode in hun leven zitten hun hart kunnen ophalen door
met hun handen iets moois te maken van hout.
Qua ruimte zijn we op zoek naar ongeveer 100 m2 waar we een aantal machines en werkbanken kunnen
neerzetten. We zullen waarschijnlijk af en toe bezig zijn met machinaal werk, maar voornamelijk met
handwerk. Wat omgeving betreft zouden we een landelijke omgeving echt top vinden, maar zijn we overal
mee geholpen.
Graag horen wij het als je een plek hebt of weet die geschikt zou zijn voor ons.

David van Walsem en Ruben Verhaaf
(Reacties mogen naar rverhaaf@gmail.com gestuurd worden of naar juf Jedidja)
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