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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Afwezig 
We leven mee met juf E. die voorlopig niet aan het werk mag. We bidden om 
kracht en beterschap. 
 
 
Ouderavond/Afsluiting project 
Heeft u nog gedacht aan inleveren van de antwoordstrook? 
 
Inloop 30 maart van 17.00-19.00 uur: afsluiting project en eten 
Aan het einde van dit project is het donderdagavond 
30 maart mogelijk om in alle groepen te kijken wat de 
leerlingen hebben geleerd en gemaakt tijdens dit 
project.  Er is gelegenheid om tevens een hapje te 
eten. Denkt u aan pannenkoeken, broodje knakworst, 
broodje hamburger en wat te drinken. Er zal een 
vergoeding voor het eten gevraagd worden. U kunt een bonnenkaart kopen 
ter waarde van 5 euro op een centrale plek. Dit kan met een QR code of 
contant geld worden betaald. Het geld wat over is na het verrekenen van de 
onkosten, wordt verdeeld onder Kika en het verkeersplein voor de kleuters. 
Onze ‘ondernemers’ uit groep 8 zullen ook een verkooptafel hebben. 
We hopen op een gezellig samenzijn. 
Vrijdag kunnen we dan met de leerlingen het project afsluiten. 
 
Inloop week 14 gaat niet door 
 
Schooldamtoernooi groep 5 tot en met 8 
15 april is de halve finale van Nederland. Beide teams van 
onze school zijn door!!  
Van harte gefeliciteerd.  
 
 
 
 

Afsluiting Maanderdijk 3 tot en met 8 april 
Helaas nog een afsluiting erbij. Ook de Maanderdijk wordt gedeeltelijk afgesloten. Dat wordt dus nog drukker 
vanaf de kant van Bennekom naar school. Waarschuwt u uw kinderen die daar fietsen ook voor de extra drukte? 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag 12 april is er schoolvoetbal. Maar liefst 9 teams doen er dit jaar mee. Veel succes! 
 
Olympiade 
Op woensdag 19 april is er Olympiade voor de groepen 4 en 5. Op donderdag 20 april zijn de groepen 6-8 aan de 
beurt. De leerlingen maken kennis met heel veel sporten en kunnen verkennen waar hun interesse ligt. 
 

 

Voor alle data in de 

‘Kraatsflits’ geldt D.V.  

Volgende  
Kraatsjournaal 
6 april 
 
24-3 Wandelen voor water 
26-3 Zomertijd begint 
30-3  17-19 uur 
Projectafsluiting  
Eten op school 
31-3 school bestaat 110 jaar 
Week 14 stille week 
5-4 Gebedsgroep 
6-4 Paasviering met de 
leerlingen 
7-4 Goede Vrijdag 
9 en 10-4 Pasen 
12-4 Schoolvoetbaltoernooi 
18-4 en 19-4 Eindtoets 
groep 8 
19-4 Olympiade groep 4 en 
5 
20-4 Olympiade groep 6,7 
en 8. 
21-4 Koningsspelen 
21-4  12 uur uit 
24-4 Meivakantie 
4-5 Dodenherdenking 
5-5 Bevrijdingsdag  
8-5 School begint weer 
10-5 Ouderavond 
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Koningsspelen 
Dit jaar zijn er op vrijdagmorgen 21 april ook nog Koningsspelen. Om 12 uur is de school uit. 
 
Evaluatie 
Na de vakantie zullen we deze week als team evalueren en beslissen hoe we verder gaan volgend schooljaar met 
deze activiteiten. Door Corona was alles uitgesteld en kwam toch nog onverwachts het bericht dat de Olympiade 
doorging. 
 
Onderzoek groep 8a 
Samen met CHE-studenten wordt er met groep 8a onderzoek gedaan naar maatschappelijke thema’s in de 
Kraats: klimaatverandering, droogte, landbouwtransitie e.d.  
Hierover zijn lessen gegeven en er worden onderzoeken gedaan. Ook zijn er activiteiten in de schoolomgeving.  
De bedoeling is kinderen concreet inzicht te geven op een objectieve manier in belangrijke actuele 
maatschappelijke thema’s. Mooi dat dit op onze school midden in het Binnenveld kan. 
Een leersituatie voor onze leerlingen maar ook voor de studenten die les komen geven. 
 
Zingen in het ziekenhuis 
Woensdag 5 april mogen er weer enkele leerlingen gaan zingen en musiceren op de ouderenafdeling in het 
ziekenhuis.  
 
Pasen 
In de stille week gaan we met de leerlingen op weg naar Pasen. Donderdag is er eerst met alle leerlingen een 
Paasjubel in de gymzaal. Daarna zal in de groepen de Bijbel open gaan en de geschiedenis van Pasen verteld 
worden. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team, Wilma Petersen 
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