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

Beste ouder(s), verzorger(s),
Deze week hebben we samen met de leerlingen God gedankt voor alles wat we
krijgen. In de sing-in stonden we hier bij stil. Ook het denken aan een ander
stond centraal. We openden met een filmpje de schoenendoosactie.

Kraatsflits 17 november
Volgende Kraatsjournaal
1 december
Belangrijke data:
9-11 Schoolontbijt
9-11 Damwedstrijd
9-11 Beroepenmarkt
11-11 Lootjes trekken
23-11 Schoen zetten
30-11 Groep 1 vrij
2-12 Sint komt, groep 1
school
Week 49 verplichte
oudergesprekken
21-12 om 19.00 uur
Kerstviering
Brinkstraatkerk

Welkom
In groep 1 hopen weer een aantal kinderen binnenkort te starten:
Een hele fijne tijd bij ons op school gewenst!

Meeleven
We bidden voor J. Deze week starten er nieuwe kuren. We bidden om zegen op alle behandelingen.
We denken aan gezinnen waar zorgen zijn.
Mooi dat er op dankdag ook voor onze school werd gedankt en gebeden door de gebedsgroep en andere ouders.
Dank!
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Van de verkeerscommissie:
Beste ouders,
Nu het herfst is en het weer onstuimiger begint te worden, pakken steeds meer mensen de auto om kinderen
van en naar school te brengen. We willen met elkaar de verkeerssituatie natuurlijk zo veilig mogelijk houden.
Wilt u (en iedereen die uw kinderen naar school brengt en/of ophaalt) daarom rekening houden met de
volgende punten:




Geef fietsende kinderen in de Kraats de ruimte en houdt u aan de maximum snelheid van 60 km per uur
Als u de Rijnsteeg oprijdt vanaf de Maanderdijk, matig dan de snelheid en let goed op dat u de bocht
ruim genoeg neemt ivm fietsers die de Maanderdijk op gaan
Rijdt stapvoets langs geparkeerde auto’s op de Rijnsteeg en op het
parkeerplein.
Alvast hartelijk dank!

Voor in de agenda!!!
Er is een ouderavond georganiseerd op 10 mei 2023.
Het thema is: ‘Prinsen en Prinsessen’, opvoeden van Gods kinderen.
De sprekers zijn de mensen, die enkele jaren geleden, de ouderparticipatie-avond ook geleid hebben o.l.v.
Willem van der Lugt.
Van harte welkom!
Schoolontbijt
Woensdag 9 november is het schoolontbijt. Leerlingen die dit leuk vinden mogen in
pyjama naar school.
De kinderen krijgen op school ontbijt.
Damwedstrijd
Woensdag is de scholendamwedstrijd. Er doen twee teams mee van onze school. De
wedstrijd wordt gehouden: Grintweg 324a te Wageningen. Succes!!
Gevonden
Er is een ING pasje gevonden en een huissleutel. Neemt u even met mij contact op?
Beroepenmarkt
Woensdag is er voor de groepen 7 en 8 beroepenmarkt. U kunt nog opgeven bij:
bartjan@kraatsschool.nl

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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