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Beste ouder(s), verzorger(s, 

Na Pasen: 
Kom maar wat dichterbij, zeg ik tegen een kind in de groep.  
Kom maar dichterbij, durven wij volwassenen niet te zeggen tegen elkaar.  
Niet te dichtbij, want… 
Niet te bekend, want… 
Niet te eigen, want… 
Privacy is heilig.  
Laten we er een wet voor maken.  
 
Houten hekken om tuinen.  
Muren om mensen.  
 
Je hoeft niet dichterbij te komen, zegt God. 
Ik kom wel naar jou.  
Niet alleen met Pasen  
Altijd  
in Jezus.  
 

Oranjefeest 
De kinderen hebben genoten. We kijken terug op 
een hele gezellige dag! 
Oranjecommissie en ouders die hielpen: hartelijk 
dank!  
 
 

 
 

 
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 
Vanaf juni hoopt D in groep 1 te komen. 
We wensen je een hele fijne tijd op onze school. 
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Voor alle data in het 

‘Kraatsjournaal’ geldt 

D.V.  

Volgende Kraatsjournaal 
2 juni 2022 
 
 
Belangrijke data: 
17-20 mei 
Avondvierdaagse 
26 mei Hemelvaartsdag 
27 mei vrije dag 
1 juni gebedsgroep 
6 juni 2e Pinksterdag 
8 juni ALV en ouderavond 
17 juni studiedag team 
leerlingen vrij 
27 juni schoonmaak 
29 juni zomerfeest 
8 juli vakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Kraatsjournaal 
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Schoolreisjes 
U heeft het vast al gehoord. Heel veel scholen zijn al jaren gestopt met de schoolreisjes of stoppen nu. 
Schoolreisjes zijn ontstaan na de invoering van de leerplichtwet in 1901. Het onderwijs was vooral theoretisch. 
Hierdoor is het schoolreisje ontstaan. Eerst vooral gericht op de natuur en educatief. Later werd dit breder. Als 
onderwijsitem is een schoolreisje nu niet meer relevant. Er zijn excursies op onze school 
die aansluiten bij de lesthema’s. 
Door Corona stopten de schoolreisjes ook op onze school. Met het team hebben we dit 
punt besproken op een studiedag.   
Ook bij de gesprekken ‘Op de koffie’ zijn de schoolreisjes besproken. Ouders hebben hun 
mening gegeven. Zij wilden het niet helemaal weg uit school. Maar vrijwel alle ouders 
kwamen uit het volgende:  
Groep 1-4 een uitje met auto’s naar iets leuks zoals een speeltuin.  
Groep 5, 6 en 7 met een bus een uitje en groep 8 het kamp.  
Het team wil zich hieraan conformeren.  
Voor dit jaar is het iets anders. Dit jaar heeft iedere groep een uitje en we vieren het zomerfeest, de meester en 
juffendag, op woensdag 29 juni . 
 
Volgend schooljaar bestaat onze school 110 jaar. Hier willen we graag wel wat aandacht aan besteden. Daarom 
hopen we in september ter ere hiervan met de hele school op schoolreisje te gaan.  
 
Avondvierdaagse 
Fijn voor de kinderen dat er door ouderraden uit Bennekom toch een Avondvierdaagse is georganiseerd. Dinsdag 
17 mei is de eerste avond. 
De leerkrachten zijn vrij om mee te lopen. 
 
 

Ouderavond:  ontwikkeling van jongens en meisjes 
In combinatie met de ALV is er een ouder/thema-avond op woensdag 8 juni. Hanneke 
Poot komt ons dan inspireren over de ontwikkeling van jongens en meisjes. Hanneke 
is kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher en docente. Zij heeft 
een praktijk In Rhenen: ‘Sirene voor kinderen’.  
Van harte welkom! 
De ouderavond begint om 20.30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. De ALV is 
hiervoor. U krijgt hier nog nadere informatie over. 

 
 
ZOA actie 
Het totaalbedrag hebben we nu gekregen. Hartelijk bedankt allemaal!! 
 
 
Schoolvoetbal 
Wat een bijzonder schoolvoetbal. In een heerlijk zonnetje was het echt extra vrolijk om te kijken naar onze 
voetballers. De eindfinale was: 
De Kraats 7 tegen de Kraats 8. Een eerste en tweede prijs dus. Volgende week woensdag is de regiofinale. Deze 
keer weer in Ede, tegenover kasteel Hoekelum aan de Sportparkweg. 
Heel veel succes!! 
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Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
School met de Bijbel  ‘De Kraats’ 
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