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Beste ouder(s), verzorger(s), 

De leerlingen uit groep 7 hebben gedichten gemaakt. Hieronder volgen er 
twee: 

 

Jezus: Hij leeft 

Jezus 
geschopt en geslagen 
verraden aan het kruis 
Jezus: Hij leeft 
Jezus: Hij is jouw redder 
Hij vergeeft je zonden 
Jezus: Hij leeft 
Jezus 
geschopt en geslagen 
naar Golgotha gebracht 
Jezus: Hij leeft 
 
Pasen 

Op een berg in Golgotha 

hangt Jezus aan het kruis, 

je ziet dat Jezus wordt bespot. 

Op een berg in Golgotha 

zie je de verdrietige Maria, 

de farizeeërs zijn tevreden. 

Op een berg in Golgotha 

zegt Jezus: ‘het is volbracht’. 

 

 

 

Pasen 
Woensdag 13 april willen we met alle leerlingen stilstaan bij het lijden en de opstanding van Christus. Het thema 
is: ‘Door de ogen van Petrus’. Het is fijn dat we u ook weer kunnen uitnodigen. 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. De deuren gaan om 18.45 uur open. De viering duurt ongeveer een uur. 
 
Studiedag 
Dinsdag 19 april heeft het team een studiedag. We staan stil bij thematisch onderwijs, ICT in de groep en andere 
zaken. 
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Voor alle data in het 

‘Kraatsjournaal’ geldt 

D.V.  

Volgende Kraatsflits 
21 april 2022 
 
Volgende Kraatsjournaal 
12 mei 2022 
 
Belangrijke data: 
8-4 op de koffie groep 3 
13-4 Paasviering 
Brinkstraatkerk 19 uur 
15-4 Goede vrijdag vrij 
18-4 Paasmaandag vrii  
19-4 Studiedag team 
leerlingen vrij 
20-4 groep 1 vrij 
22-4 Oranjefeest groep 1 
ook op school. 
Ouders mogen komen 
kijken 
25 tot en met 6 mei 
Meivakantie 
9 mei weer school 
26-5 Hemelvaartdag 
27-5 vrije dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Kraatsjournaal 
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Opbrengst ZOA 
De leerlingen hebben goed hun best gedaan. De actie heeft ruim 1200 euro opgebracht. Hierbij een 
complimentje voor groep 8a. Zij hadden als kleinste groep van de school het mooie bedrag van ruim 800 euro 
opgehaald. 

 
Inloop alle groepen 
In de week van 11 tot en met 15 april willen we u gelegenheid geven om weer in de groepen te kijken.  
De inloop kan van 8.20-8.35 uur. U kan op de dag dat u schikt even binnenlopen. 
 
Herinnering: Ede doet 
De Ede-doetbonnen zijn verstuurd. We sparen nog door voor een klimtoestel op het 
kleuterplein. Spaart u ook mee? U mag ze ook inleveren op school! 
 
Op de koffie 
Vrijdag 8 april, morgen dus, is er op de koffie voor de ouders van groep 3. Van harte welkom! 
 
 
 
 
Koningsontbijt en Oranjefeest 
Vrijdag 22 april is er eerst een ontbijt op school.  
Na het zingen van het Wilhelmus bij de vlag om 9 uur begint de gezellige morgen. U bent 
welkom om een kijkje te nemen. De leerlingen lunchen ook op school. De groepen 1-4 
krijgen een vroege lunch en zijn om 12 uur uit. De leerlingen hoeven GEEN eten en 
drinken mee te brengen deze dag!!! Natuurlijk mogen de leerlingen deze dag verkleed 
komen. 
 
Avondvierdaagse 
Onderaan deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over het initiatief voor een avondvierdaagse. 
 
Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen 

 

 

 

 

 

Help jij mee de avondvierdaagse in Bennekom weer mogelijk te maken? 

Een enthousiast groepje vrijwilligers is hard aan de slag om de Bennekomse avondvierdaagse dit jaar 

weer mogelijk te maken! Dit zal anders zijn dan het was, maar zeker zo leuk. De routes gaan veelal 

door het bos en het zal wat kleinschaliger zijn. Zo willen wij de leerlingen van de Bennekomse scholen 

4 avonden lekker laten bewegen. Voor de organisatie kunnen wij  nog wel hulp gebruiken! 

We zoeken mensen voor:  

- De versterking van onze huidige groep om de organisatie vooraf te regelen (dat horen wij graag zo 

snel mogelijk). 

- Tijdens de avondvierdaagse zelf (staat gepland van 17-20 mei).  

o Helpen met route uitzetten en ophalen pijlen. 
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o Op route staan om wandelaars goede weg te wijzen, kijken of alles goed gaat (dit is circa 2 uur 

op een avond). Kan je ook gezellig samen doen. 

o Verkeersregelaars om te helpen met oversteken (hiervoor is een opleiding nodig, die je digitaal 

kan doen). 

 

Lijkt het jou leuk om te komen helpen? Dit kan hulp zijn voor één avond of meer, net hoeveel tijd je 

hebt. Laat het ons uiterlijk 14 april (liefst eerder) weten via A4Dbennekom@gmail.com  

 

 

 
 


