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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.
Volgende Kraatsflits
16 december 2021
Volgende Kraatsjournaal
13 januari 2022
Belangrijke data:
3-12 groep 1 ook morgen
school i.v.m. Sint
De school is om 12 uur
uit!
15-12 studiedag team
Alle leerlingen vrij.
23-12 Kerstviering in de
groepen
24-12 Vakantie
10-1 Eerste schooldag
2022

Advent
De adventsweken zijn ingegaan. Mooi om de kerstliederen weer te horen.
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam
Meeleven
We leven mee met gezinnen waar Corona is. Sterkte en beterschap!
We bidden ook voor gezinnen waar zorgen zijn!
Meester Martijn, onze buitenconciërge is helaas nog steeds ziek.
Buurtgezin
Een tijdje geleden hebben we een prettig gesprek gehad met de coordinator
van buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een nieuwe initiatief gebaseerd op de
oude gedachte; opvoeden doen we samen. We brengen het intitiatief graag
onder uw aandacht. Onder de nieuwsbrief vindt u meer informatie.
Testen
Zoals u kon lezen in het protocol is het advies voor leerlingen van groep 6,7 en 8
om twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen worden door OCW via
de scholen uitgedeeld. De testen worden volgende week geleverd en zullen
uitgedeeld worden aan de leerlingen.

Sint
Morgen is het zo ver. Feest op school. We zijn weer benieuwd naar alle
surprises. De leerlingen gaan eerst naar hun eigen groep. De leerlingen
van groep 1-4 mogen de jassen aanhouden. Het pauze drinken mag
mee. Voor lekkere pepernoten hierbij wordt gezorgd.
Leerlingen die thuis zijn mogen online deze morgen meevieren.
Om 12 uur is de school uit!
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Kerstviering
We vinden het erg jammer dat u opnieuw niet bij de kerstviering kan zijn. De kerstviering hopen we in de eigen
groepen te houden. Het thema is ‘Kind van het Licht’. De viering staat gepland op donderdag 23 december.
We hopen u wel wat mee te laten genieten via Parro.
Studiedag team 15 december
Deze dag richten we ons op rekenen en taal in de speelhoeken en de doorgaande lijn En we gaan verder met het
thema ‘ omgaan met uitdagend gedrag’.
De leerlingen zijn deze dag vrij.
Lege batterijen inleveren op onze school
Stichting Stibat is een organisatie die zich bezighoudt met de inzameling en recycling van lege
batterijen. Vanaf nu kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers hun lege batterijen
op onze school inleveren. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én sparen we bovendien
een mooi geldbedrag.
In de hal van de achteringang staat een inzamelton voor lege batterijen. We hechten grote waarde aan de
bewustwording rondom een groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege batterijen
hoort daar ook bij. Van de metalen die in lege batterijen zitten, worden nieuwe producten gemaakt zoals bv. een
kaasschaaf, fiets of pan. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. We
denken nog na over een goede bestemming. Spaart u met ons mee?
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Verkeer
Er zijn werkzaamheden in de omgeving van onze school.
Vanaf woensdag 1 december t/m vrijdag 10 december voeren wij
werkzaamheden uit aan diverse wegen in het Binnenveld. Op diverse
locaties wordt het asfalt deels vervangen, zodat de staat van de wegen
niet verslechterd. Vanaf woensdag 1 december t/m vrijdag 3 december
voeren we werkzaamheden uit aan de:









Langesteeg
Vier-morgenweg
Krommesteeg
Harnsedijkje
Dijkgraaf
Kraatsweg
Bennekomsekade
Maanderdijk

Op donderdag 9 en vrijdag 10 december voeren we werkzaamheden uit aan de Zuiderkade en Maanderdijk. Deze
wegen worden gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten. Er worden geen omleidingen geplaatst. Doorgaand
verkeer kan omrijden via omliggende wegen.
De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd.
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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Iedereen wil dat een kind zich goed kan ontwikkelen en vrij kan spelen. Ook jij als juf, meester, IB-er, RT-er,
onderwijsassistent, directie en allen die werkzaam zijn in het onderwijs.
We kennen allemaal wel kind of een gezin op school of in de buurt waar je je soms zorgen over maakt. Omdat
er een ouder ziek is, werkloos is, er armoede is. Of omdat er een broertje of zusje is waar het niet goed mee
gaat en waar veel tijd en aandacht voor nodig is, Of waar het kind zelf niet lekker in zijn of haar vel zit. Jij ziet
het in de klas, je hoort het van de verhalen die hij of zij vertelt, maar wat kun je doen? Ga jij met de ouders in
gesprek om te vragen wat hen kan helpen, als gezin of voor hun kind? Wat superfijn!
Mochten de ouders bij jou aangeven dat zij overlopen, dat het allemaal even te veel is, dat ze niet weten waar
ze moeten beginnen, dat ze zo graag het beste willen, maar het nu niet kunnen opbrengen. Vertel hen dan eens
over Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen, wat is dat?
Buurtgezinnen wil eraan bijdragen dat kinderen wat extra liefde & aandacht krijgen en ouders worden ontlast.
De kracht van Buurtgezinnen is dat het laagdrempelig en eenvoudig is, informeel en op basis van wederzijds
vertrouwen. Mensen met elkaar in contact brengen die steun kunnen bieden aan gezinnen, waar zij op terug
kunnen vallen wanneer dat hard nodig is. Dit kan zijn een middag in de week bij iemand spelen, een rustige plek
hebben om huiswerk te maken, maar ook een weekend per maand ergens logeren. Elke vraag is anders, het
blijft maatwerk. Wat klinkt als iets kleins heeft namelijk een groot effect.
Een geschikt steungezin, een gezin dat hen wil helpen, kan een veilige, stabiele basis bieden voor het kind.
Beide gezinnen gaan een overeenkomst aan voor een periode van maximaal 2 jaar. Het ene vraaggezin heeft
een paar maanden wat extra hulp nodig, het andere gezin bouwt een hechte band op met het steungezin en
trekken een aantal jaar met elkaar op.
Win-win
Steungezinnen vertellen vaak hoe fijn het is om voor de eigen gemeenschap iets terug te kunnen doen. Als je
het thuis goed hebt en graag iets voor een ander wilt betekenen, dan kun je een steuntje in de rug zijn voor
een ander gezin zodat het gewone leven weer door kan gaan. Hoe mooi is het als je zelf geniet en toch
meehelpt om het leven van kinderen en hun ouders een beetje aangenamer te maken?
Steungezinnen zijn er in alle vormen en maten: Gezinnen met kinderen en tieners, maar ook mensen zonder
kinderen of waarvan de kinderen al het huis uit zijn, worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Heb jij nu een kind of een gezin in je hoofd? Vertel de ouders in een gesprek eens over Buurtgezinnen. Dan
kijken we samen of we iets kunnen doen voor het gezin en de kinderen. Niet om het je moeilijker, maar juist om
het jou gemakkelijker te maken. Want als het goed gaat met een kind in de thuissituatie, dan pluk jij daar de
vruchten van in de klas.

Aanmelden bij Buurtgezinnen mag een gezin zelf doen. Dit hoeft niet via de school, huisarts, CJG, Sociaal Team
of andere partijen. Je mag mij altijd bellen om eens te sparren. Mijn gegevens vind je hieronder.
Meer informatie:
Nanneke Keuter
Coördinator Buurtgezinnen in Wageningen en Bennekom
Mobiel: 06 –14134581
nanneke@buurtgezinnen.nl
www.buurtgezinnen.nl
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