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Het Kraatsjournaal
Schooljaar 2021-2022
7 oktober 2021
Nieuwsbrief 2
____________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.

Familie
Kinderboekenweek: Dit lied gaat over wat wil je later worden, welk beroep?
Weet je het niet? Kijk dan eens naar jouw talenten. God heeft een plan en een
toekomst voor jou.

Volgende Kraatsjournaal
28 oktober 2021
(gewijzigd)

Wat houd je wakker?
Waar denk je steeds over na?
Wat wil je doen?
Liever nu dan later?
Wat staat er bovenaan?

Belangrijke data:
Week 41 kijkje in de
groepen 1-4
16 okt. tot en met 25
okt. Herfstvakantie
25 okt. Studiedag team
Kinderen nog vrij.
31 okt. Hervormingsdag
3 nov. Gebedsgroep
3 nov. Schoolontbijt
3 nov. Dankdag
3 nov. Actie
Schoenendoos

Jij bent uniek gemaakt
God heeft een plan met jou
Er ligt een toekomst klaar
Dus droom nu maar
Wat is jouw droom? Als alles kon
Wat is jouw droom?
Wat is jouw buitengewoon?
Wat is jouw droom?
God heeft een droom
Hij maakt je dapper
Ga Hem maar achterna
Lijkt het te groot?
Je hoeft het niet te snappen
Geloof: Hij maakt het waar!

Opening kinderboekenweek
Gisteren was de opening van de Kinderboekenweek. De kinderen genoten in de gymzaal
van de sketch van de leerkrachten. Wat zijn er veel beroepen. Deze weken staan we als
school daar bij stil.

Pietpraat: Kleuter: ik heb iets grappigs in mijn hoofd, wat denk je?
Andere kleuter: Ik denk dat het een kast is.
Kleuter: een stoplicht is alleen maar rood!
Andere kleuter: Ja maar dan mag ik nooit meer doorrijden.
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Op bezoek bij Afghaanse kinderen
Groep 7b heeft welkomsttekeningen gemaakt voor de Afghaanse kinderen in Harskamp.
Vorige week mochten drie kinderen deze tekeningen brengen.
Ze vonden het erg indrukwekkend om deze kinderen te ontmoeten.
Fietsencontrole
Vrijdag 15 oktober is er weer een fietsencontrole. In samenwerking met fietsenzaak Hartman uit Bennekom
controleren ouders de verlichting van de fietsen van de leerlingen. In de Kraats kan het behoorlijk donker zijn en
dan is goede verlichting noodzakelijk.
Kijkje in de groep
Volgende week is er gelegenheid om een kijkje in de groepen 1-4 te nemen. In de Parro kunt u intekenen welk
moment u uitkomt.
Schoon plein
Heerlijk om even buiten te werken. Het plein ziet er bij het fietsenhok weer netjes uit!
Kamp
Wat hebben de kinderen genoten. Er was een goede sfeer! Mooi om ze zo bezig te zien. En slapen kunnen ze ook
goed 😉.
Schoolkorfbal
Wat mooi voor de kinderen van groep 5 en 6a. Ze behaalden de eerste prijs.
De gehele delegatie van de Kraatsschool heeft de FairPlay-prijs
gewonnen. Dat was een mooie bal met handtekeningen van DVOspelers en -speelsters.
Super!!! Van harte gefeliciteerd allemaal!!
Jammer dat er nog geen publiek bij mocht zijn!

Van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs
Zoals u wellicht al hebt gehoord worden vanaf dit schooljaar de lessen bewegingsonderwijs op school
aangeboden door vakdocenten bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei (onderdeel van Sportservice de
Vallei). Samen gaan ze een impuls geven aan het bewegingsonderwijs en het meer / beter bewegen in en
rondom school. Tijdens de gymlessen ontwikkelen de kinderen zich breed motorisch en trainen we diverse
vaardigheden van kinderen (kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen). Tijdens de gymles
wordt de “MQ scan” afgenomen bij de kinderen van groep 3 t/m 8. De MQ Scan meet de motorische
ontwikkeling van kinderen. MQ staat voor motorische quotiënt. De gevalideerde en wetenschappelijk
onderbouwde MQ Scan bestaat uit een leuke beweegbaan, opgebouwd met standaard materialen uit een
gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven of
onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Daarnaast kan er tijdens de test aangegeven
worden met welk onderdeel van de beweegbaan de leerling (eventueel) moeite heeft. De leerlingen worden
twee keer per jaar gescand om zo de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren. Dit is een mooi
vertrekpunt om per individu door te kunnen verwijzen naar aansluitende sport-/ en beweeginterventies, passend
bij de talenten van het kind. Daarnaast biedt de aanvullende vragenlijst ook inzichten in het beweeggedrag en de
sportparticipatie onder de kinderen op school. In januari gaan we een “open lesweek” organiseren, waarbij
ouders van harte welkom zijn om een kijkje te nemen in de gymles. Eigenlijk niet om te kijken, maar vooral zelf te
ervaren wat een gymles met de kinderen doet. Dus haal de gymtassen en zaalschoenen maar vast uit de kast
want we gaan binnenkort samen de gymzaal in. De uitnodiging volgt nog.
Benieuwd naar wat Gymonderwijs nog meer doet, check vooral eens de website van Sportservice de Vallei via
www.sportservice-ede.nl
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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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