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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Meeleven 
We leven mee met diverse gezinnen waar zorg en ziekte is. We bidden 
voor hen en wensen hen sterkte en kracht van God! 
 
Pasen 
Woensdag 13 april willen we met alle leerlingen stilstaan bij het lijden 
en de opstanding van Christus. Heel fijn dat we u ook weer uit kunnen 
nodigen. U bent om 19.00 uur welkom in de Brinkstraatkerk te 
Bennekom. Per gezin zijn 2 personen welkom om samen met de 
kinderen hierbij aanwezig te zijn. De deuren gaan om 8.45 uur open. 
 
Kinderen uit Oekraïne 
De Gemeente Ede wil de kinderen uit de Oekraïne op twee locaties les 
gaan geven. Er worden geen kinderen uit de Oekraïne op scholen in Ede 
geplaatst. De gemeente is op zoek naar mensen die een dagje willen 
lesgeven daar…… 
 
‘Op de koffie bij Wilma’ voor de kleutergroepen en groep 3  
Omdat u als ouders lange tijd niet echt in de groepen bent geweest wil ik 
voor de kleutergroepen weer een ‘Op de koffie’ 
organiseren. Dit is een moment om elkaar even 
te leren kennen, vragen te stellen, iets te delen 

enz. 
Het is aan het begin van de dag. Om 8.30 uur bent u welkom in de teamkamer: 
dit is bij de kleuteringang links. 
Jongere kinderen mogen gewoon even meekomen. 
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2a vrijdag 25 maart 
Ouders van leerlingen groep 1 uit groep 1-2b woensdag 30 maart 
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2b vrijdag 1 april 
Ouders van leerlingen groep 3 vrijdag 8 april 
 
Inloop groep 1 tot en met 4 
In de week van 11 tot en met 14 april is er gelegenheid om in de groepen 1 tot en met 4 te kijken.  
De inloop kan op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagmorgen van 8.20-8.35 uur. U kan op de 
dag van uw keuze even binnenlopen. 
 
Ede doet 
De Ede-doetbonnen worden verstuurd in de week van 21 maart. We sparen nog 
door voor een klimtoestel op het kleuterplein. Spaart u ook mee? U mag ze ook 
inleveren op school! 

 

Voor alle data in de 

‘Kraatsflits’ geldt D.V.  

Volgende  
Kraatsjournaal 7 april 
 
25-3 op de koffie uit 
groep 1-2a groep 2 
30-3 op de koffie uit 
groep 1-2b groep 1 
1-4 op de koffie uit groep 
1-2b groep 2 
13-4 Paasviering 
Brinkstraatkerk 19 uur 
15-4 Goede vrijdag vrij 
18-4 Paasmaandag vrii  
19-4 Studiedag team 
leerlingen vrij 
22-4 Feestdag op school. 
Ouders mogen komen 
kijken 
25 tot en met 6 mei 
Meivakantie 
9 mei weer school 
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Vrijdag 22 april 
Op deze vrijdag vieren we samen het Oranjefeest op school. De leerlingen 
ontbijten op school. Om 9 uur zingen we het Wilhelmus onder de vlag. Daarna is 
er een feest met spellen e.d. U mag komen kijken. De leerlingen krijgen ook een 
lunch. Ze hoeven geen eten of drinken mee te brengen!!  

 
 
Groep 1 
Omdat we bij het Oranjefeest ook de leerlingen uit 
groep 1 willen laten mee genieten zijn zij op 
woensdag 20 april vrij. 
 

Stemmen 
In de groepen 6-8 zijn de leerlingen druk bezig geweest met de 
verkiezingen. Zij mochten zelf een partij oprichten voor de 
verkiezingen. 
In het stemlokaal stemden zij op de partijen uit de groep maar 
er was ook een officiële stemming op de partijen uit de 
gemeente Ede. Zelfs XON nieuws kwam filmen. Hieronder treft 
u een link aan naar het filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=DqtqQ3bMEkc 
 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen 

  
 
Hieronder nog 2 flyers via ouders. 
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