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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Corona 
Inmiddels komen in sommige klassen de leerlingen gelukkig weer terug. In 
andere groepen begint de klas steeds leger te worden. Het blijft nog puzzelen 
maar we proberen zoveel mogelijk ook op school les te geven. Helaas gaat het 
virus ook in het team rond. 
We wensen iedereen beterschap en geduld toe. 
 

Meeleven 
We leven mee met gezinnen waar zorg is. We denken aan ouders die een behandeling krijgen.  
We bidden ook voor gezinnen waar andere zorgen zijn! 
 
Welkom 
Er zijn nieuwe stagiaires begonnen: Juf J in groep 1 en juf W in 
groep 8b. We wensen hen een fijne tijd toe. 
In groep 1 zijn nieuwe leerlingen verwelkomen we ook weer 
nieuwe leerlingen: JH, IK, TdeR en AvanV. 
We wensen jullie een hele fijne tijd op onze school. 
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Voor alle data in het 

‘Kraatsjournaal’ geldt 

D.V.  

Volgende Kraatsjournaal 
10 maart 2022 
 
Belangrijke data: 
24 februari Studiemiddag 
kinderen om 12 uur uit. 
25 februari studiedag 
28 februari t/m 4 maart 
voorjaarsvakantie 
9 maart Biddag 
9 maart Boomplantdag 
groep 8 
11 maart Cito-uitdraai 
mee 
16 maart 
gemeenteverkiezingen op 
school 
14-17 maart 
oudergesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Kraatsjournaal 
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Voorleeswedstrijd 
M  mocht meedoen met de landelijke voorleeswedstrijd. Hij heeft de school verdedigd. Helaas kan er maar een 
de winnaar zijn. Goed gedaan M!! 
 
Cito en oudergesprekken 
I.v.m. alle zieke leerlingen binnen de school hebben we de Cito’s wat verzet. De Cito-uitdraai willen we nu 
meegeven op vrijdag 11 maart. De oudergesprekken worden ook een week verzet en zijn in week 11. (maandag 
14 tot en met donderdag 17 maart) 
 
Maak een boek 
In februari hebben we lessen in samenwerking met Cultura. Thema is ‘Maak een boek’. De 
leerlingen gaan zelf in een aantal lessen aan de slag om met elkaar een boek te maken over 
een gekozen dier. Ze verzamelen woorden, schrijven, gedichten, teksten en strips en ze 
maken illustraties met een kunstdocent. Alle creaties worden verzameld en gebundeld in 
één boek per groep. Volgende week gaan we beginnen! 
 
 

Wonderlijk gemaakt  
Komende weken worden de lessen uit Wonderlijk gemaakt (seksuele vorming) weer 
gegeven.  
Samen met u als ouders willen we met de leerlingen dit bespreken.  
Gedurende de opvoeding geven we thuis en op school veel door, ook over seksualiteit, 
relaties en weerbaarheid. We beschermen hen voor gevaren en bieden hen een veilige 

omgeving. We hopen hen te leren zelfstandig keuzes te kunnen maken. Dat ze met verwondering, vertrouwen en 
weerbaarheid  een plaats in de maatschappij innemen. 
U heeft een ouderboekje gekregen. Hierin staan de onderwerpen die in iedere groep worden behandeld. Wilt u 
met uw kind(eren) hier ook over praten? 
 
Avondvierdaagse Bennekom 
Zoals u misschien wel weet is de commissie van de Avondvierdaagse Bennekom gestopt met het organiseren. 
Door de ouderraden van de scholen in Bennekom wordt gekeken of het mogelijk is zelf een Avondvierdaagse te 
organiseren. Deze is door hen gepland op dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei. 
 
Boomfeestdag 
Woensdag 9 maart is er weer Boomfeestdag met medewerking van agrarische natuurvereniging Het Binnenveld. 
De leerlingen uit groep 8 zijn uitgenodigd hiervoor. 
 
Afscheid meester D en Juf B 
Gelukkig was het droog en konden we als team nog afscheid nemen van meester D en juf B. 
We wensen hen een goede gezegende tijd!  
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20 jaar in dienst bij onze school 
Vanmorgen zijn juf El en juf A verrast met een bloemetje. Deze week zijn zij 
beiden 20 jaar op onze school werkzaam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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/
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Beste  allemaal! 
U hebt ons vast al wel eens gezien op de school. Wij zijn de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van 
Gymonderwijs de Vallei. We zijn erg blij dat de school kiest voor professionele gymlessen. Goed en 
gevarieerd bewegen is enorm belangrijk. Je wordt er niet alleen fitter van, je zit lekkerder in je vel, je 
kunt je energie kwijt, je ontdekt je talenten en het helpt zelfs om beter te worden in taal, rekenen of 
andere vakken op school. Maar het allerbelangrijkste, sporten en bewegen is gewoon ontzettend leuk. 
We kunnen uit eigen ervaring spreken. Door van jongs af aan veel en gevarieerd te bewegen 
ontdekten we dat we volleybal, voetbal en vechtsporten erg leuk vonden en er ook goed in zijn. Door 
heel veel uit te proberen en te ontdekken hebben we onze talenten gevonden. Dat is ook waar we aan 
mee wil helpen in de gymles. Alles laten ervaren en proberen, er een toffe gymles van maken. 
Je mag de komende tijd vrijwel maandelijks een berichtje van één van ons verwachten. Elke keer komt 
een ander onderwerp aan bod, we geven een beweegtip en een opdracht waarvan we hopen dat 
iedereen natuurlijk meedoet. 
Heb je vragen over de gymles, dan mag je ons altijd op school even aanschieten. We verheugen ons op 
een sportief jaar vol beweging. 
Tip: 
Wist je dat je voornamelijk bezig bent met de grove motoriek in de gymles, maar dat de fijne motoriek 
net zo belangrijk is. Dit doe je bijvoorbeeld door te tafeltennissen, te schrijven met een pen, een 
bladzijde van een boek om te slaan of door te knutselen. 
Opdracht: 
Nu ga jij aan de slag met je fijne motoriek! Knutsel jouw favoriete sportattribuut/voorwerp. Zet er 
ergens je naam, groep en naam van de school op. Neem jouw knutselwerk in de week van maandag 
21 t/m vrijdag 25 februari mee naar de gymles. 
Samen met al mijn collega’s verzamelen we alle knutselwerken op alle scholen waar we les geven. Via 
loting wordt één winnaar getrokken op maandag 28 februari. Die wint het sportattribuut dat 
geknutseld is in het echt. Dus: ga aan de slag en zorg dat je je knutselwerk op tijd meeneemt naar de 
gymles. Wie weet ben jij de winnaar! 
 

        

Peuteropvang bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes!Samen spelen, groeien en beleven 

Ik ben twee en zeg graag NEEEE! Of ‘ik wil dat zelf doen!’ Het zijn typische uitspraken van peuters.  

Peuters willen graag de wereld ontdekken. Ze houden van uitdaging en willen zelfstandige worden.  

Bij BijdeHandjes stimuleren wij jouw kind in het ontdekken en ontwikkelen. Samen met vriendjes 

en vriendinnetjes in de leeftijd van 2-4 jaar. Dat doen wij in een liefdevolle, christelijke en veilige 

omgeving met professionele pedagogisch medewerkers. Met Peuteropvang geef jij jouw kind 

vaardigheden mee zodat het met vertrouwen naar de basisschool gaat 

Een ochtend op de Peuteropvang                                                                                                                                                                                                                                                 

We starten de dag gezellig met elkaar in de kring, ook Puk is erbij. We luisteren naar een verhaal 

uit de peuterbijbel en zingen vrolijke (christelijke) kinderliedjes. Daarna gaan we spelen in de 

hoeken of maken een mooi werkje. Dan is het tijd voor het fruitmomentje en wat drinken en 

dan....trekken we onze jassen aan en gaan lekker naar buiten, samen spelen en plezier maken! 

 Klik hier voor een impressie van onze Peuteropvang  

https://youtu.be/mp35LOzExV0
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Nieuwsgierig?                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wilt u samen met uw kindje geheel vrijblijvend een keertje komen kijken? U en uw kindje(s) zijn 

van harte welkom!                                                                                                                                                                                                

Kijk voor meer informatie op www.bijdehandjes.info/peuteropvang . U kunt ook mailen naar 

planning@bijdehandjes.info of bel 0342 44 03 10 
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