April 2022

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

Volgende
Kraatsjournaal 12 mei
22-4 Feestdag op school.
Ouders mogen komen
kijken
25 tot en met 6 mei
Meivakantie
9-5 weer school
11-5 gebedsgroep
11-5 schoolvoetbal
17-5 tot en met 20-5
Avondvierdaagse
26-5 Hemelvaartsdag
27-5 vrije dag
6-6 Pinkstermaandag

Beste ouder(s), verzorger(s),
Wat kijken we mooi terug op de Paasviering. Wat zongen de leerlingen
goed. Zeker ook met de samenzang waren ze goed te horen. Bedankt
voor uw komst en de reacties!

Zoa rectificatie
De actie bracht ruim 4200 euro op. Veel
meer dan in het Kraatsjournaal stond! 😉

Uit de MR
Dit jaar is de samenstelling van de MR gewijzigd in verband met het
vertrek van meester D. en juf M.
De MR bestaat nu uit:
- Meester R. (groep 6a)
- Juf G. (groep 7a)
- C.S. (voorzitter), moeder van B (gr 7b), M (gr 5) en J (gr 1/2b)
- RT (secretaris), moeder van L (groep 5)
Voor vragen of suggesties kunt u ons altijd aanschieten, of mailen naar mr@kraatsschool.nl

Vrijdag 22 april
Op deze vrijdag vieren we samen het Oranjefeest op school. De leerlingen hoeven
niets van eten en drinken mee te brengen naar school. Om half 9 beginnen we
met alle kinderen met het Koningsontbijt. Om 9 uur zingen we het Wilhelmus
onder de vlag. Daarna is er een feest met spellen e.d. U mag komen kijken. De
koffie staat klaar. De leerlingen krijgen ook een lunch. Ze hoeven geen eten of drinken mee te
brengen!! Ook de leerlingen van groep 1-4 krijgen iets lekkers
tussen de middag. Zij eten iets eerder dan anders. Zij zijn wel
om 12 uur uit.
Ouderraad en alle anderen die helpen: heel hartelijk dank!!

Groep 8
Deze week maakten de leerlingen van groep 8 de eindtoets. Dit jaar gebruikten we de IEP-toets.
De IEP-Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet. De toets is voor de leerlingen minder stressvol omdat deze beter aansluit bij de belevingswereld
van kinderen. De toets heeft een opbouwende moeilijkheidsgraad waardoor kinderen fijner hun werk
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kunnen maken. De schoolkeuzes zijn inmiddels gemaakt. Na de vakantie begint het instuderen van de
musical.
Uitjes
Aan het einde van het jaar zullen we met de kinderen weer een uitstapje maken per groep. In het
nieuwe schooljaar bestaat de school 110 jaar. Het lijkt ons leuk om dan met de hele school een
uitstapje te maken aan het begin van het jaar. Nadere informatie volgt nog.
Zomerfeest, meester- en juffendag
Woensdag 29 juni vieren meesters en juffen hun verjaardag en is het ‘Zomerfeest’.
Namens het team wens ik u een goede meivakantie!!

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:
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