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Voor alle data in het
‘Kraatsjournaal’ geldt
D.V.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Kraatsflits 20 oktober
Volgende Kraatsjournaal
3 november
Belangrijke data:
Week 41 inloop groep 1-4
13-10 14.00 uur expositie
en boekenmarkt
14-10 afsluiting
Kinderboekenweek
20-10 Fietscontrole
21-10 Studiedag team,
leerlingen vrij
Week 43 Herfstvakantie
30-10 Wintertijd gaat in
31-10 Hervormingsdag
2-11 Dankdag start actie
schoenendoos
2-11 Gebedsgroep

Inloop groep 1-4
Van 10-13 oktober is er inloop in groep 1-4. U kunt kiezen op welke dag u even bij uw kind(eren) gaat kijken.
U bent welkom tussen 8.20 en 8.40 uur in de groep.
Na de herfstvakantie is het fijn als de kinderen van deze groepen zelf naar binnen gaan. Zo leren ze
zelfstandigheid. Voor de kleuters die na de herfstvakantie beginnen geldt dit natuurlijk niet. Zij mogen de eerste
dagen nog gebracht worden.
Start
Het is weer wat langer donker ’s morgens. Het is vast iets moeilijker om uit bed te komen.
Toch willen we graag op tijd starten in de groep. Wilt u zorgen dat uw kind(eren) om half 9
op school zijn?
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Expositie en Boekenmarkt
Op donderdag 13 oktober a.s. sluiten wij onze Kinderboekenweek af. U bent die middag vanaf 14.00u van harte
welkom op onze boekenweekexpositie 'Gi ga groen' en de boekenmarkt.
In de gymzaal kunt u een expositie bekijken. Elke groep zal een boek tentoonstellen. Komt u een kijkje
nemen? Buiten is de boekenmarkt. U heeft daar al een mail over gekregen.
Sing-in
Woensdag 21 september hebben we samen met alle kinderen een sing-in gehouden op het plein. Bijzonder met
zoveel kinderstemmen God groot te maken!
Schoolkorfbaltoernooi
In een schitterend zonnetje vond het toernooi plaats. Wat is er goed en sportief gespeeld door onze leerlingen.
De eerste prijs ging naar groep 8. Van harte gefeliciteerd!
Studiedag
Vrijdag 21 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. We staan deze dag stil bij gespreksvoering,
onderzoek en ontwikkelingsvoorsprong/ (hoog)begaafdheid bij jonge kinderen. Daarna is het herfstvakantie.
Fietscontrole
Donderdag 2 oktober is er een fietsencontrole door de Ouderraad. Fijn als alle lampen het doen
nu we de herfst ingaan. De Kraats is weinig verlicht dus kinderen moeten echt goed zichtbaar zijn.

Dankdag
Woensdag 2 november is het dankdag. We starten dan de actie schoenendoos. Nadere informatie volgt nog.
Kinderboekenweek ‘Gi ga groen’
De opening van de kinderboekenweek ging over de natuur en
zuurstof uit planten. De kinderen genoten.

Ontbijt bij de burgemeester
Wat leuk, onze bakker ten Veen mocht brood bakken voor een
gesprek met kinderen op het gemeentehuis met ontbijt. Fijn dat ze
ons genoemd hebben. De leerlingen uit groep 8a hebben genoten.
Mooi dat ze de veiligheid van de Rijnsteeg nog naar voren hebben
gebracht.

Schaken
Helaas is het schaaktoernooi in de herfstvakantie gepland. Leerlingen van alle groepen zijn welkom woensdag 26
oktober om 13.30 uur in De Open Hof. Zie voor opgave en verdere informatie onder de nieuwsbrief.
Onder deze nieuwsbrief veel ingestuurde berichten ter kennisneming.
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
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