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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Geboren 
Bij familie H is 5 september een zoontje geboren.  
Van harte gefeliciteerd met dit wonder van God. 
 
Schoolfotograaf 

Maandag 20 september hoopt de schoolfotograaf onze school te 
bezoeken. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. U krijgt 
bericht via de fotograaf hoe u kunt bestellen. 
 
Verjaardagen 
U had de verjaardagen van september nog te goed. In deze Kraatsflits 
onze leerlingen die in september jarig zijn. 
 
Pietpraat 
* Ik kan al zo tellen juf: 2-4-6-8-10. Nu nog de oneerlijke getallen. 
* In groep 3 is het eerste werkboekje uit. 

   Leerling: Oh, nu gaan we naar groep 4. 
* Een kleuter komt thuis met een regel van een lied dat ze geleerd heeft: ‘God, hoe heerlijk is Uw 
naam’!’ 
Mam, hoe heerlijk is jouw naam? Ik vind de naam van God het allerlekkerst; die is denk van chocola 
gemaakt. 
 
Schoolkorfbal 
Woensdag 6 oktober is het schoolkorfbaltoernooi. Helaas heeft de 
organiserende commissie besloten om dit nog zonder publiek te doen. We 
wensen jullie allemaal veel succes!!  
In de gymlessen zal er deze weken ook meer aandacht zijn voor het korfballen. 
 

Ede Doet 
Een dezer dagen valt de Ede-Doet cheque weer door de 
brievenbussen in gemeente Ede. Wilt u weer mee sparen? We 
sparen voor een nieuw kleutertoestel. 
U mag de bonnen ook inleveren op school. 

 
Damtoernooi 
Woensdag 10 november is het damtoernooi in Wageningen. Nadere informatie krijgt u via de 
ouderraad. 
 

 

 

Voor alle data in de 

‘Kraatsflits’ geldt D.V.  

29 sept.-1 okt. kamp  
groep 8 
20 sept. Schoolfotograaf 
 
Week 39 week tegen het 
pesten 
6 okt. Schoolkorfbal 
6 okt. Gebedsgroep 
6 okt. Start 
Kinderboekenweek 
17-25 okt. Herfstvakantie 
25 oktober studiedag 
kinderen vrij 
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Technodiscovery: Moeders en dochters special 
Speciaal voor moeders en dochters organiseert TechnoDiscovery op dinsdag 28 september van 19.00 
tot 20.30 uur het event ‘Explore TechnoDiscovery | moeders en dochters special’ in Ede. Programmeer 
een drone, ontwerp en maak een designlamp, maak via een VR-bril een Gravity Sketch, bouw een huis 
in het 3D-programma Tinkercad, rij mee op een vrachtwagen of volg een andere workshop. Via diverse 
workshops experimenteren jullie deze avond in duo’s met verschillende materialen en technieken. Ga 
op expeditie en meld je aan via info@technodiscovery.nl. De kosten bedragen € 10,- per duo all-in. 
https://technodiscovery.nl/evenement/explore-technodiscoverexplore-technodiscovery-moeders-en-
dochters-specialy-moeders-en-dochters-special/ 

Schoolkamp groep 8 
Van 29 september tot 1 oktober gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. We wensen hen veel plezier! 
Informatie ontvangt u via de leerkrachten.  
 
Week tegen het pesten 
Week 39 is de week tegen het pesten. Het thema is dit jaar: ‘Buitensluiten-uitgesloten’. In de groepen 

zullen we hier bij stilstaan. 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: ‘Worden wat je wilt’. 
Een heel uitgebreid en inspirerend thema voor de leerlingen.  

In de Kinderboekenweek willen we ook bij beroepen stilstaan. Hiervoor hebben we een 
‘Beroepenmarkt’ op woensdag 13 oktober. Misschien wilt u zelf of weet u iemand die iets wil komen 
vertellen over haar, zijn beroep? Nadere informatie volgt nog. 
 
 
Veiligheid op het schoolplein 
I.v.m. de veiligheid willen we ouders en kinderen vragen om niet te fietsen op het 
plein. 
 
Onderaan deze nieuwsbrief nog wat flyers die wij hebben ontvangen om door te sturen. 
 
 
 
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: www.kraatsschool.nl 
 

mailto:info@technodiscovery.nl
https://technodiscovery.nl/evenement/explore-technodiscoverexplore-technodiscovery-moeders-en-dochters-specialy-moeders-en-dochters-special/
https://technodiscovery.nl/evenement/explore-technodiscoverexplore-technodiscovery-moeders-en-dochters-specialy-moeders-en-dochters-special/
http://www.kraatsschool.nl/
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SAM Multisport Kids en Junior 

Ontdek wat jij echt leuk vindt en waar je goed in bent 

Klimmen, klauteren, rollen, rennen, springen, mikken, zwaaien, stoeien, balanceren en dansen. Steeds 
een andere sport zodat jij kunt ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dat is SAM 
Multisport Kids en Junior. En ook jij kunt daar aan meedoen. In de week van 20 september gaat het 
weer beginnen. 

Wist je dat veel topsporters zo goed zijn geworden in hun sport door, toen ze net zo oud waren als jij, 
eerst allerlei verschillende sporten te doen? Profvoetballers bijvoorbeeld, die daardoor niet alleen 
hebben leren rennen, schieten en mikken, maar ook een achterwaartse salto kunnen maken en zo de 
allermooiste doelpunten scoren. En je weet vast ook dat als je iets echt leuk vindt, dat je dat altijd wel 
wilt blijven doen…. en steeds beter in wordt. 

Doe daarom mee met SAM Multisport en ontdek het zelf! Je mag het altijd eerst uitproberen. Er is 
SAM Multisport Kids voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en SAM Multisport Junior voor jeugd van 7 t/m 12 
jaar. Bij Junior krijg je elke drie weken les van een andere sportvereniging en train je een andere sport. 

Waar en wanneer is SAM Multisport Kids? 

· Gymzaal Ridderhof: elke dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur 

· Gymzaal Wulplaan: elke woensdag van 16:00 tot 17:00 uur 

· Van der Knaaphal: elke vrijdag van 16:30 tot 17:30 uur 

Waar en wanneer is SAM Multisport Junior? 

· Sportpark Peppelensteeg: elke vrijdag van 16:30 tot 17:30 uur 

· Van der Knaaphal: elke vrijdag van 16:30 tot 17:30 uur. 

Meer weten? Kijk op www.sportservice-ede.nl/kinderen. Je kunt ook bellen of mailen. Voor SAM 
Multisport Kids met Jorik Roelofsen van Sportservice Ede (06- 130 177 12 of 
jorik.roelofsen@sportservice-ede.nl) en voor SAM Multisport Junior met Marieke Pomp van 
Sportservice Ede (06 - 829 49 226 of marieke.pomp@sportservice-ede.nl). 
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