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Beste ouder(s), verzorger(s), 

De vakantie is alweer bijna voorbij. We hopen dat u met de kinderen een fijne 
zonnige tijd heeft gehad.    
Vanmorgen hebben we als team samen het schooljaar geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meeleven 
We leven mee met gezinnen waar de vakantie anders is verlopen dan ze hoopten. Helaas hebben er enkele 
kinderen in het ziekenhuis gelegen. We zijn dankbaar dat het met deze kinderen weer goed gaat. 
J. is nog steeds met de kuren bezig. Gelukkig mag het nu iets beter gaan. Misschien komt hij binnenkort weer af 
en toe naar school.  
Het is belangrijk voor hem en zijn ouders dat als er krentenbaard of waterpokken geconstateerd wordt in deze 
groep, dit direct aan hen (in de groepsouderapp) wordt vermeld. 
 
Start schooljaar 
Maandag hopen we samen met alle kinderen het schooljaar te openen. Ouders zijn van harte welkom! Het 
thema is ‘Loof de Heer’. Dankbaar zijn we dat onze school dit jaar al 110 jaar bestaat.  
Ouders die bij de opening aanwezig willen zijn, vragen wij om buiten achter op het plein te wachten met de 
kinderen.  
Kinderen die zonder ouders bij de opening zijn, mogen naar de klas. Zij gaan met de leerkracht naar de opening.  
We hopen dat het buiten kan. Bij regenachtig weer is de opening in en om de gymzaal. 
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Na de opening mag u de kinderen naar de groep toebrengen. Er is daarna koffie en thee. 
 

Informatieavond 
Maandag 29 augustus is er informatieavond op school.  
Er zijn 2 ronden:  
19.00-19.30 uur groep 1-7 (de ouders van groep 1 juf Gera en juf Jannette worden 

allemaal in deze ronde verwacht).  
19.30-19.45 Koffie voor iedereen  
19.45-20.15 groep 1/2 -8  (de ouders van groep 8 worden allemaal in deze ronde in 

de gymzaal verwacht).  
 

Schoolkorfbal 

Op 21 september is het schoolkorfbaltoernooi. Dit toernooi is voor de 

leerlingen uit groep 5,6,7 en 8.  
Opgeven kan nog tot 30 augustus bij de ouderraad. 
 
Schoolspot 
Schoolspot brengt leren en ICT samen. U kunt hier voordelig software, hardware, laptops e.d. kopen. Kijkt u op 
schoolspot.nl als u interesse heeft. 
 

  U wordt door de leerkrachten weer uitgenodigd voor de Parro-app vandaag. Deze app 
is te downloaden op uw telefoon of u kunt inloggen op de computer. 
U kunt op deze manier voortaan ook de leerkrachten benaderen voor vragen. Graag 
altijd uw bericht naar beide leerkrachten van uw kind sturen. Zo zijn de betrokken 

leerkrachten meteen op de hoogte. Het betekent niet dat u altijd direct antwoord krijgt! 
 
Ziekmelden 
Ziekmelden graag op de mail naar directie@kraatsschool en de leerkracht of 
telefonisch voor schooltijd. Graag tussen 7.45-8.15 uur bellen. ( Op maandag 
en vrijdag hebben we als team opening of sluiting van de week en zijn we 8.00-
8.15 uur niet bereikbaar). 
 
Verkeer 
Wilt u echt langzaam rijden in de Rijnsteeg? Safety first. 
Het oversteekrooster ( betreft de groepen 4,5 en 6) is vandaag verstuurd.  
 
Namens de verkeerscommissie ‘Veilig verkeer’ 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn in het verkeer. Draagt u uw steentje bij?  Onze 

verkeerswerkgroep heeft de richtlijnen voor u op een rij gezet: 

1. Kom zoveel als mogelijk is op de fiets 

                          

Fietsen heeft veel voordelen: kinderen leren verkeersinzicht door (mee) te fietsen, fietsen is gezond en ook het 

milieu en de portemonnee profiteren mee.  Leert u hen de goede regels? 

http://www.schoolspot/
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2. Eenrichtingsverkeer voor auto’s 

 

 

Als school hebben we op de Rijnsteeg eenrichtingsverkeer ingesteld (een kwartier voor en na de start/ het 

uitgaan van de school). U rijdt dan een rondje: u rijdt de Rijnsteeg in vanaf  de Maanderdijk en verlaat de 

Rijnsteeg weer via de Kraatsweg. Ouders helpen bij het oversteken na schooltijd. 

3. Parkeer als het nodig is correct. 

Parkeer uw auto in de parkeervakken op het plein.  Zijn deze vol? Rijdt u dan door tot voorbij de school en start 

daar de parkeerrij.  Wilt u bij het parkeren de inrit van de buren vrij laten? 

4. Gebruik de Kiss and Ride zone 

I.v.m. Corona worden de kinderen zoveel mogelijk afgezet in de bocht van de 

parkeerplaats voor de school.  Dat is een veilige plek om uit te stappen.  Rijdt u ver 

genoeg door? Zo kunnen er meer auto’s op het plein en houden we de weg zoveel 

mogelijk vrij. 

5. Licht u ook anderen in die uw kind(eren) naar school brengen of hen ophalen? 

Bedankt voor uw medewerking! Met elkaar gaan we voor veiligheid rondom de school! 

 
Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen 
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