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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Meeleven 
We denken aan leerkrachten en leerlingen die ziek zijn. 
 
 
Pietpraat 
De kleuters oefenen met begrippen als hoog-laag, dik-dun, lang-kort enz. 
Nog een leuke uitspraak die hierdoor voorbij kwam: Kind komt met rugtas op de 
buik de klas ingelopen. 'Kijk eens juf hoe dik ik ben? Misschien zit de Here Jezus 
er wel in? 
 

Van Sint 
Het is geweldig dat ik met mijn pieten in 
het mooie busje Vw T1 heb gezeten. 
Zelfs de oude Piet is het niet vergeten. 
Addy Hekking ontzettend bedankt voor 
deze prachtige ervaring! Auto's verhuren 
dat is echt uw ding. Op de website 
trouwauto's Ede is er een offerte aan te 
vragen. https://trouwauto-ede.nl/  
Ik kan u vertellen ik had echt geen klagen. Hartelijke groeten van 
de Sint 

 
 
 

Gesprekken groep 8 
Maandag 16 en dinsdag 17 januari zijn de adviesgesprekken voor groep 8a. 
Maandag 23 en donderdag 26 januari zijn de adviesgesprekken voor groep 8b. 
Deze gesprekken worden via Teams gevoerd. De uitnodiging komt via Parro na de kerstvakantie. 
 
Kerst 
Woensdag 21 december is de schoolkerstviering. We beginnen om 19 uur in de Brinkstraatkerk te Bennekom. De 
deur gaat om 18.45 uur open. 
Na afloop van de viering met de kinderen wordt er chocolademelk geschonken in de hal van de kerk. Enkele 
jongeren helpen ons hierbij. Zij doen dit om geld in te zamelen voor het bouwen van een school in Lobi (Zambia) 
via World Servants. Wilt u hier iets aan bijdrage dan is dit mogelijk in de kerk. Zie ook de flyer onder de 
Nieuwsbrief. 
Elk gezin mag 4 personen meenemen naar de Kerstviering. 

 

Voor alle data in de 

‘Kraatsflits’ geldt D.V.  

Volgende  
Kraatsjournaal 
12 januari 
 
21-12 om 19.00 uur 
Kerstviering 
Brinkstraatkerk 
 
23-12 Kerstvakantie 
9-1 Eerste schooldag 
nieuwe jaar 
Koffie en thee op het 
plein. 
16 en 17 jan. Gesprekken 
groep 8a 
23 en 26 jan. Gesprekken 
groep 8b 
Week 5 Kraatsweek 
‘Landen’ 
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World Servants 
Ik ben M. ( dochter van juf J). Afgelopen zomer ben ik met World Servants naar 
Rwanda geweest. Daar heb ik met een groep jongeren een school gebouwd. 
Over twee jaar hoop ik weer op reis te gaan en daarom verkoop ik 
boomstammetjes gevuld met vogelzaad om op te hangen in de tuin. 
Leuk voor een kadootje of in eigen tuin. 
Bent u geïnteresseerd? Na de kerstdienst zijn de stammetjes te koop, 
richtbedrag 5 euro. 
 
 

Afscheid meester M. 
Na afloop van het Kerstfeest is er gelegenheid om meester M. gedag te zeggen. Na de kerstvakantie begint hij 
met zijn nieuwe baan. 
 
Kerstvakantie 
De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december. 
 
Nieuwe jaar 
Op maandag 9 januari starten we weer. Vanaf 8.15 uur is er koffie en thee op het plein. Van harte welkom! 
 
Kraatsweek 
Vanaf 23 januari werken we schoolbreed aan het thema ‘Landen’. U hoort nog wanneer u een kijkje kunt komen 
nemen. 
 
Herinnering: Ouderavond 10 mei 2023.  
Het thema is: ‘Prinsen en Prinsessen’, opvoeden van Gods kinderen. 
 
Warme winter vouchers 
De Warme Winter Winkel is een tijdelijk pop-up initiatief als hartverwarmend gebaar naar gezinnen die 
financieel nu moeilijk rond kunnen komen. In de winkel in het centrum van Ede kunnen kindercadeautjes 
en speelgoed met een verstrekte voucher worden betaald. De cadeautjes in de winkel hebben een waarde van 
circa 20 euro en het is allemaal nieuw speelgoed. Als school kan ik vouchers bestellen. Vindt u dat u in 
aanmerking komt voor een voucher voor uw kind(eren), schroom niet en geef het even aan bij mij. Dit blijft 
vertrouwelijk natuurlijk. Wilt u dit z.s.m. doen i.v.m. de vakantie? 
 
Verbredingsgroepen/Vuurtorengroepen 
Na de ‘Coronajaren’ zijn  we dit schooljaar naast de Vuurtorengroep ook 
gestart met een verbredingsgroep.  
Na de kerstvakantie willen we de verbredingsgroep weer in de eigen groepen 
laten opgaan. Tijdens het thematisch onderwijs bieden we voor leerlingen 
die dit nodig hebben extra opdrachten aan. Dit betekent dat alleen de 
groepen 1-4 nog een verbredingsgroep buiten de groep krijgen. Voor groep 
5-8 blijft dus alleen de Vuurtorengroep buiten de groep plaatsvinden. 
 
Naar een groep verder…. 
Ik kreeg een vraag over het versnellen van leerlingen op onze school.  
Deze beslissing wordt altijd zorgvuldig genomen. 
Met het team zijn diverse cursussen gevolgd over omgaan met meer- en hoogbegaafde leerlingen en omgaan 
met een kloof in het IQ van leerlingen. We weten ook dat leerlingen door een leerkuil moeten om onbekende 
dingen te durven doen en leren. Hierin  begeleiden wij hen soms samen met externen. ‘(Hoog) begaafde’ 
leerlingen leren anders en sneller en gedijen bij complexiteit. Stel een baby van 9 maanden begint te praten dan 
zeggen we ook niet stop maar. Dit is ook de uitdaging bij leerlingen die meer aan kunnen.   
Het is goed voor hen om door te blijven leren om onderpresteren of depressiviteit of andere klachten te 
voorkomen. 
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Onze school biedt leerlingen eerst verdieping en verrijking aan m.b.t. de leerstof. Als dit niet voldoende is, 
mogen de leerlingen eigen onderzoek, een vreemde taal of iets anders doen. Er is een Vuurtorengroep als leer-
groep om extra te verdiepen. Belangrijk is ook deze leerlingen te zien en ‘out of de box’ te denken. 
Is dit niet voldoende dan is er overleg met de groep HB en de IB binnen onze school. 
Het kan op allerlei terreinen schadelijk zijn voor een leerling als er niet genoeg uitdaging is.  
Samen met ouders, school en externen wordt gekeken of versnellen goed is voor een leerling. 
 

Ter info  
Als school kreeg ik een waarschuwing over TikTok. In november is er een nieuw privacybeleid 
gekomen. Hieruit blijkt dat TikTok-medewerkers uit China alle data van Europese gebruikers kunnen 
inzien en deze data bij de Chinese overheid terecht komen. Om dit te voorkomen is het mogelijk je 

gepersonaliseerde advertenties te blokkeren, je account privé maken, ongepaste content beperken en – 
belangrijk voor ouders – toezicht houden op het account van je kind(eren) via je eigen TikTok-account dankzij 
een gezinskoppeling. 
 
Van Gemeente Ede 
Algemene regelingen 
Er zijn verschillende regelingen voor ouders met een laag inkomen en hun kinderen. Ook is nog niet iedereen 
bekend met de energietoeslag. Door de stijgende energiekosten hebben inwoners met een laag inkomen in 2022 
recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. 
Op de website van de gemeente Ede staan al deze regelingen bij elkaar. Er staat hoe ouders kunnen berekenen 
waar ze recht op hebben en hoe ze de regelingen aan kunnen vragen. Ze vinden er ook informatie over hulp bij 
het aanvragen. Daarnaast staan hier tips om gratis of via goedkope aankopen energie te besparen. 
 
Extra regelingen voor kinderen 
Voor kinderen van inwoners met een laag inkomen hebben we een aantal aanvullende inkomensregelingen: 

 Diplomazwemmen; een bedrag van € 673,- om zwemdiploma A te halen. 

 Meer Kinderen Meedoen; een tegemoetkoming van € 220,- om te kunnen sporten of een cultuur- of recreatie-
activiteit te doen via onze webshop op www.ededoetmee.nl. 

 Kindpakket: voor kinderen op de basisschool een bedrag van € 138,- en voor kinderen op het voortgezet 
onderwijs een bedrag van € 193,- per jaar. 

 Schoolgaan: een gerecyclede fiets en een nieuwe laptop voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

Wie kunnen deze regelingen aanvragen? 
Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking als hun inkomen lager is dan € 2.109,- en als zij een 
beperkt vermogen hebben. Voor een alleenstaande ouder is het maximale inkomensbedrag € 1.477,- (en ook 
beperkt vermogen). Ouders die een schuldentraject volgen of gebruikmaken van de Voedselbank komen ook in 
aanmerking voor deze regelingen. 
Alle hierboven genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2023. De bedragen die in 2022 gelden staan nog tot 1 
januari 2023 op www.ede.nl. 

Namens het team wens ik u  

 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team, Wilma Petersen 
 

 
School met de Bijbel  ‘De Kraats’ 
Rijnsteeg 5 
6721 NP  Bennekom 
Tel. 0318-430203 
email:  directie@kraatsschool.nl 
website: www.kraatsschool.nl 

https://gemeente-ede.email-provider.eu/link/ve56lhmwfm/5d5ikiyrig/wzsu3ftdmw/jjawkhgddb/vrzg7tiuw8
https://gemeente-ede.email-provider.eu/link/ve56lhmwfm/5d5ikiyrig/m6nvt15rod/jjawkhgddb/vrzg7tiuw8
https://gemeente-ede.email-provider.eu/link/ve56lhmwfm/5d5ikiyrig/hgcysae4il/jjawkhgddb/vrzg7tiuw8
https://gemeente-ede.email-provider.eu/link/ve56lhmwfm/5d5ikiyrig/fosflbjbyg/jjawkhgddb/vrzg7tiuw8
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Bennekom voor Zambia 

WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een groep jongeren, jongvolwassenen en leiding (32). Wij komen allemaal uit de hervormde of de 
gereformeerde kerk van Bennekom 
 
WAT GAAN WIJ DOEN  
Wij gaan met World Servants een schoolgebouw bouwen met 3 klaslokalen. Ook gaan wij activiteiten doen met 
de lokale bevolking zoals eten koken en met de kinderen aan de slag. 
 
HOE GAAN WIJ DAT DOEN 
Wij gaan verspreid over het jaar diverse acties houden en doen om het benodigde geldbedrag bij elkaar te halen.  
 
WAAR GAAN WIJ DAT DOEN  
De plaats waar wij dit gaan doen heet Lobi. Het is een klein dorpje helemaal in het oosten van Zambia tegen de 
grens met Malawi (voor info: www.wsbennekom.nl/lobi2022) .  
 
WAARIN WORDT HET GELD GESTOKEN 
Het geld wat wij ophalen gaat naar de materialen voor de 3 klaslokalen en naar een lokale aannemer (dat helpt 
de lokale bevolking indirect ook weer). Indien wij geld overhouden wordt het overige geld gestoken in een 
woning voor de leraar/lerares. 
Wij betalen onze reis dus zelf en wordt dus niet gesponsord met ingezameld geld. 
 
Meer informatie over de acties  en doneren kunt u vinden op www.worldservants.nl/bennekom 

 
 

 

 

 

http://www.wsbennekom.nl/lobi2022
http://www.worldservants.nl/bennekom
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SAM SPORTWEEK WINTER EDE (6-12 JAAR) 
Ook komende kerstvakantie kun je naar hartenlust plezier maken en sporten en spelen tijdens de SAM Sportweek Winter op 
woensdag 4 januari 2023. Je krijgt vier clinics van verschillende sportaanbieders en onze collega’s van Lekker in je Vel! Een 
middag lang sporten, bewegen, lekker en gezond eten  en heel veel plezier maken! 
Hoe kun je meedoen? 
Tickets kosten € 5,00 en zijn via Link2Ticket verkrijgbaar. 

 Klik hier voor tickets. 

 Of aanmelden via: https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/  
Details 
Locatie: Sporthal De Peppel 
Doelgroep: 6 t/m 12 jaar 
Datum: woensdag 4 januari 2023 
Tijd: 12.00 – 15.30 uur 
Kosten per ticket: € 5,00 
Contactpersoon: Sylvano Hendriks, sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl en 06-46815044. 
SAM SPORTWEEK WINTER BENNEKOM (6 - 12 JAAR) 
Naar hartenlust plezier maken en sporten en spelen tijdens de SAM Sportweek Winter in Bennekom op donderdag 5 januari 
2023. Op het programma een kofbalclinic door DVO en een dansclinic van dansstudio Poppelaars. Bij sporten en bewegen 
hoort ook lekker en gezond eten. Je gaat dan ook aan de slag met groente en fruit. Hoe? Dat is nog een verrassing. Een 
middag lang sporten, bewegen, lekker en gezond eten  en heel veel plezier maken! 
Details: 
Datum: donderdag 5 januari 2023 
Locatie: DVO hal, Achterstraat 1 Bennekom 
Tijd: 13.00 – 16.00 uur 
Deelname: gratis 
Meer informatie en contact: 
Buurtsportcoach Mahmut Cabiroglu, mahmut.cabiroglu@sportservicedevallei.nl en 06 – 468 150 43. 
Aanmelden via: https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/  
WOENSDAG 4 JANUARI: SAM OUDER & KIND BEWEEGFEEST (3 - 6 JAAR) 
Wil jij samen met jouw kind(eren) in de kerstvakantie sporten, bijvoorbeeld parcours, klimmen, klauteren, mikken en 
tikkertje? Kom dan samen met jouw kind(eren) naar het SAM Ouder & Kind Beweegfeest van Sportservice De Vallei. De 
vakdocenten staan klaar voor een zeer leuk en uitdagend programma. Als ouder is het de bedoeling dat je de gehele tijd 
aanwezig bent. Wij zouden het leuk vinden als u zelf ook meedoet, maar je mag ook gewoon komen kijken. Het kost €5,00 
per kind. Je mag met meerdere kinderen komen. Als ouder kun je gratis meedoen. 
Na het sporten kunnen jullie samen aan de slag met het maken van bijvoorbeeld fruitspiesjes en die heerlijk oppeuzelen. 
Hoe kun je meedoen? 
Tickets kosten € 5,00 (ouders gratis) en zijn via Link2Ticket verkrijgbaar: 

 Klik hier voor tickets. 

 Of aanmelden via: https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/  
Details: 
Locatie: Sporthal de Peppel 
Doelgroep: 3 t/m 6 jaar 
Tijd: 09.30 – 11:00 uur 
Sporten: Multisport 
Kosten per ticket: € 5,00 (ouders gratis) 
Meer informatie en contact: 
Buurtsportcoach Mahmut Cabiroglu, mahmut.cabiroglu@sportservicedevallei.nl en 06 – 468 150 43. 

 

https://shop.link2ticket.nl/nl/S/Event/A1hXcUMFfV1DVw/A1hXcUMEfllEUQ
https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/
mailto:sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl
mailto:mahmut.cabiroglu@sportservicedevallei.nl
https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/
https://shop.link2ticket.nl/nl/S/Event/A1hXcUMFfV1DVw/A1hXcUMEfllEUQ
https://www.sportservice-ede.nl/sam-sportweek-winter/
mailto:mahmut.cabiroglu@sportservicedevallei.nl

