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Beste ouder(s), verzorger(s), 

In een rumoerige onrustige tijd in de wereld zijn wij op weg naar Pasen. 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 

Pasen 
Woensdag 13 april willen we met alle leerlingen stilstaan bij het lijden en de 
opstanding van Christus. Heel fijn dat we u ook weer uit kunnen nodigen. Per 
gezin zijn 2 personen welkom om samen met de kinderen hierbij aanwezig te 
zijn. U bent om 19.00 uur welkom in de Brinkstraatkerk te Bennekom.  
 
Deuren en start 
Nu de maatregelen meer vrij gegeven zijn, gaat ook de begintijd weer naar de 
oude inlooptijd. 
Dus: de deuren gaan vanaf maandag 14 maart om 10 voor half 9 open! De 
leerlingen kunnen wel gewoon afgezet worden voor de school. De leerlingen 
mogen door de bekende deuren naar binnen. Door dezelfde deuren komen ze 
ook naar buiten. Er zal de komende maanden weer een inloop zijn voor de 
groepen 1-4 zodat u ook weer in de groepen kunt kijken. 
 

Oorlog 
We merken dat de leerlingen ook aandacht hebben voor de Oekraïne en alles wat er 
gebeurt. We besteden daar op het niveau van de leerlingen aandacht aan. We bidden 
voor de landen, regeringen en vluchtelingen. 
Het is wel bijzonder dat het doel wat gepland stond voor ZOA ook voor vluchtelingen is. 
Afgelopen week is de brief over deze actie Winterwarmte aan u gemaild. Doet u mee?  
 
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! 
 
Studenten 
De CHE heeft voor leerlingen van het VO een Teach-programma. Dit houdt in dat leerlingen van het VO op de 
CHE enkele lessen krijgen en op basisscholen twee dagdelen mogen meedraaien. Wij doen hier ook aan mee. 
Mooi om zo het onderwijs te promoten. 
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Voor alle data in het 

‘Kraatsjournaal’ geldt 

D.V.  

Volgende Kraatsflits 
24 maart 2022 
 
Volgende Kraatsjournaal 
7 april 2022 
 
Belangrijke data: 
11 maart Cito-uitdraai 
mee 
16 maart verkiezingen op 
school  
14-17 maart 
oudergesprekken 
14-16 maart inloop 
groep 1-4 
23 maart-1 april ‘Op de 
koffie’ 
13-4 19.00 Paasviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Kraatsjournaal 
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Ede doet 
De Ede-doetbonnen worden verstuurd in de week van 21 maart. We sparen nog door voor 
een klimtoetsel op het kleuterplein. Spaart u ook mee? U mag ze ook inleveren op school! 
 
Inloop alle groepen 
In de week van 14 tot en met 16 maart willen we u gelegenheid geven om ook even in de 
groepen te kijken.  
De inloop kan op maandag, dinsdag of woensdagmorgen van 8.20-8.40 uur. U kan op de dag dat u schikt even 
binnenlopen. 
 
Herinnering  ‘Op de koffie bij Wilma’ voor de kleutergroepen 
Omdat u als ouders lange tijd niet echt in de groepen bent geweest en lang niet alle ouders uit de 
kleutergroepen elkaar kennen, wil ik voor de kleutergroepen weer een ‘Op de koffie’ 
organiseren. 
Dit is een moment om elkaar even te leren kennen, vragen te stellen, iets te delen enz. 
Dit is aan het begin van de dag. Om 8.30 uur bent u welkom in de teamkamer: 
dit is bij de kleuteringang direct links. 
Jongere kinderen mogen gewoon even meekomen. 
Ouders van leerlingen groep 1 woensdag 23 maart 
Ouders van leerlingen groep 1 uit groep 1-2a donderdag 24 maart 
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2a vrijdag 25 maart 
Ouders van leerlingen groep 1 uit groep 1-2b woensdag 30 maart 
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2b vrijdag 1 april 
 
Cito-uitdraai 
Vrijdag 11 maart krijgen de leerlingen de uitdraai van de resultaten van de Cito-toetsen mee. Het kan zijn dat 
resultaten tegen vallen. Het waren vreemde weken. De leerkrachten zullen deze toetsen analyseren en hulp 
bieden bij de gebieden waarbij uw kind uitvalt.  
 
Kangoeroewedstrijd 
Een aantal kinderen doet donderdag 17 maart mee met de landelijke 
Kangoeroe(reken)wedstrijd. We wensen hen succes!! Leuk om op een andere manier met 
rekenen bezig te zijn. 
 
Boomzaagdag 
Woensdag 9 maart was de  Boomzaagdag met medewerking van agrarische 
natuurvereniging Het Binnenveld. De leerlingen uit groep 8 hebben hard gewerkt. 
 
 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen 
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Van een ouder: 
Gezocht aanvullende mantelzorgers 
Een kleine oproep vanuit het bedrijf Max ontzorgd, een bedrijf voor aanvullende mantelzorg. Zij zijn op 
zoek naar mensen die écht iets voor een ander willen betekenen, die mensen die dit heel hard nodig 
hebben wat hulp en gezelligheid willen bieden en er zo voor zorgen dat deze mensen langer, prettig 
thuis kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 het bieden van gezelschap 
 hulp bij het uitbreiden van het sociale netwerk 
 licht huishoudelijk werk 

Het werk is betaald, maar je doet dit vooral omdat jouw hart hier ligt. Ben jij voor enkele uren of meer 
per week beschikbaar, stuur dan een mail. Voor de hele vacature kijk 
op www.maxontzorgd.nl/vacatures 
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