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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Start op het schoolplein 
Wat mooi om zo samen het schooljaar te beginnen. Bijzonder om samen te 
zingen en te bidden voor het schooljaar en een zegen te vragen. 
 
We willen de sing-in met de leerlingen graag meer gaan doen. Mooi zoveel 
zingende kinderstemmen. De voorbereidingen zijn al in gang gezet. Woensdag 
21 september hopen we met alle kinderen samen de dag te openen. 

Dank U, Heere, voor gezondheid 
Voor het werk van iedereen 
Voor de schepping en de schoonheid 
Voor de zon die steeds weer scheen. 

Dank U, Heere, voor de mooie kleren 
Voor de voorspoed, elke dag. 
Voor wat ik op school mag leren 
Voor uw zorg bij tegenslag. 

Dank U, voor de mooie dingen 
Voor de mensen die ik ken 
Dat ik ook van U mag zingen! 
Geef, Heer, dat ik dankbaar ben. 

 
 
 

 
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 G. en juf J. 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).  
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Voor alle data in het 

‘Kraatsjournaal’ geldt 

D.V.  

Kraatsflits 15 september 

Volgende Kraatsjournaal 
6 oktober 
 
Belangrijke data: 
29-8 informatie-avond 
Week 36 hele week 
verwachtingsgesprekken 
7-9 gebedsgroep 
8-9 Schoolreis groep 1-8 
12-9 Schoolfotograaf 
13-9 Schoolfotograaf 
21-9 
Schoolkorfbaltoernooi 
28/30 sept. Kamp groep 8 
5-10 opening 
Kinderboekenweek 
‘Gi ga groen’ 
5-10 gebedsgroep 
Week 41 inloop groep 1-4 
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Schoolreis 
Wilt u museumjaarkaarten meegeven en aan de eigen leerkracht geven? 
Donderdag 8 september hopen we met de hele school op schoolreis te 
gaan. De leerlingen worden verdeeld in groepjes. Alle collega’s gaan mee. 
In de groepen waar nog extra begeleiding nodig is, zal de leerkracht dit 
regelen. Dit jaar is er geen bedrag voor het schoolreisje vastgesteld. We 
vragen u een vrijwillige bijdrage. (Ter indicatie wat kost dit schoolreisje 

eigenlijk….Het schoolreisje komt op ongeveer 20 euro per leerling.) 
Via deze link kunt u het door u gewenste bedrag geven. Alvast hartelijk dank! Ik zal de link ook in de Parro zetten. 
 
We verwachten de kinderen om 8.30 uur op school. De bussen vertrekken om 9.00 uur. We hopen om 17.00 uur 
terug te zijn. Wilt u rekening met de bussen houden met parkeren? De kinderen moeten zelf eten en drinken 
meenemen voor de morgen en de lunch. I.v.m. de workshops kan dit helaas niet op het park. Wij nemen voor de 
middag iets lekkers mee om tussendoor te drinken en te smikkelen. We hopen op een gezellige dag. 
 
Schoolkorfbal 
Op 21 september is het schoolkorfbaltoernooi.  
We hebben nog tekort aan begeleiders. Voor de kinderen is het jammer als 

ze daardoor niet mee kunnen doen. Wie wil er nog begeleiden? Graag 

opgeven bij moeder Carin van Setten tel. 0628116174  

U bent weer van harte welkom om te komen kijken 

 
  Privacy 

Wilt u in Parro de privacygegevens invoeren? 
 
 

 
Inventarisatie 
Uw hulp is welkom. U krijgt vandaag een formulier waarin u uw mogelijkheden aan kan geven. 
 

Van de gebedsgroep 
Wij zullen eerst ons voorstellen, we zijn een groep ouders die elke 1e woensdag van de maand 
samenkomen om met elkaar voor de school te bidden. Vanaf half 9 hebben we inloop met een 
koffie moment, lezen uit de bijbel en bidden met elkaar, rond 10 uur sluiten we af. 

Woensdag 7 september is de eerste keer dit schooljaar dat we samenkomen. Van harte welkom 
om aan te sluiten voor 1 keer of voor meerdere keren. 

Hartelijke groet, gebedsgroep De Kraatsschool  

Voor in de agenda: 7 september/  5 oktober/  2 november/  7 december/  11 januari/  1 februari/ 8 maart/ 5 april 
10 mei/ 7 juni/ 5 juli  
 
Startgesprekken 
In week 36 zijn de startgesprekken. Groep 1 en 8 reserveren hier een kwartier per 
gesprek. De groepen 2-7 zijn 10 minuten. U krijgt maandag een Parro om in te 
schrijven. Omdat het schoolreisje ook deze week is, kan het zijn dat de week erna of 
ervoor nog mogelijkheid geboden wordt voor een gesprek. 
Vanaf groep 5 worden ook de leerlingen verwacht!! 
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Fotograaf/ inschrijven voor gezinnen 
Maandag 12 september en dinsdag 13 september is de schoolfotograaf op 
school. 
Wilt u graag een foto met oudere of jongere kinderen dan is hier gelegenheid 
voor op maandagmiddag 12 september uit school.  
Op de informatieavond en met de verwachtingsgesprekken kunt u intekenen. 
Lijsten liggen in de teamkamer op de hoge tafel klaar. U begrijpt dat de fotograaf 
niet precies kan aangeven welke tijd u kunt, we geven richtlijnen. 
 
 
 

Kamp groep 8 
Woensdag 28 tot en met 30 september hopen de leerlingen van groep 8 op kamp te gaan. 
Nadere informatie volgt spoedig vanuit de leerkrachten. 
 
 
 
 
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 
 

http://www.kraatsschool.nl/

