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Pasen 

 

Nu triomfeert de Zoon van God 
Die is verrezen uit de dood, 
Halleluja, halleluja, 
Met grote pracht en heerlijkheid. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
Halleluja, halleluja 
 
O Gij die onze Heiland zijt, 
Die zondaars uit de dood bevrijdt, 
Halleluja, halleluja, 
Om uw genade en liefde leid 
Ons binnen in uw heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja 
 

 
 

Paasviering 

Tijdens de Paasviering afgelopen woensdagavond 
mochten we getuigen van Zijn heerlijkheid. Het 
was een goede Paasviering met ruime inbreng 
door de kinderen en het “Elimkoor”. 
We waren erg blij met zoveel belangstelling, 
zoveel zelfs dat er zelfs stoelen bijgezet moesten 
worden in de kerk.  
 

Schoolvoetbal 

Schoolvoetbal was erg leuk en gezellig. 
Helaas hebben ze wel alles verloren. 
 

De laatste wedstrijd was heel spannend. 
Vooral omdat er door een penalty 1-0 voor de 
tegenstander werd. 
Maar toen scoorde de keeper van het Elimteam 
de andere penalty dus 1-1. 
Maar toen in de laatste minuut een fout door de 
keeper van het elimteam. 
Werd het 2-1 en verloren ze alsnog. 
leerling BB3.  

 
De overige wedstrijden verloor het Elimteam 
helaas ook zodat zij a.s woensdag 8 april gaan 
spelen om de 8e t/m 16e plaats. 
De wedstrijdtijden zijn: 
13.50 uur: Johan Frisoschool-Elimschool 
14.50 uur: Elimschool-Julianaschool 2 
15.30 uur: De Salto-Elimschool 
16.10 uur: Julianaschool 1-Elimschool 
 
Wij wensen hen veel succes, zet hem op!! 

 
Kans voor een kind  

Afgelopen week hebben we officieel de titel ‘kans 
voor een kind’-school in ontvangst mogen 
nemen. Een medewerker van de organisatie 
kwam bij ons op de Elimschool en bood ons een 
bord aan waarmee we kunnen laten zien dat we 
een bijzondere school zijn. Ook heeft meneer 
Willem Hoevers aan ons uitgelegd waar ‘kans 
voor een kind’ voor staat en wat het betekent. 
Met een ‘kans voor een kind’ kunnen we 
kinderen eens een keer iets extra’s geven. 
Kinderen die op wat voor manier dan ook een 
moeilijke tijd door maken of hebben 
doorgemaakt kunnen door ‘kans voor een kind’ in 
het zonnetje worden gezet. Als team mogen we 
hier samen over nadenken wie we deze kans 
geven. Hierover zal in een later stadium vast 
meer genoemd worden op de nieuwsbrief.  
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Studiemiddag  
Op donderdag 30 april heeft het team weer een  
studiemiddag over het schoolplan voor de 
komende 4 jaar. We hopen dan dit plan af te 
ronden en de ambities in beeld te hebben waar 
wij de komende 4 jaar aan gaan werken.  

 

Nieuwe leerlingen 

Op dinsdag  7 april komen er weer 3 nieuw 
leerlingen bij. 
Jorik Jansen en Matthias Steenhuis in MB1. 
Thom ter Beek in MB2. Van harte welkom op 
onze school, we hopen dat jullie een fijne tijd bij 
ons zult hebben.  

 

 

Luizencontrole 

Vorige week woensdag is de hercontrole voor de 
luizen geweest. We zijn gelukkig weer helemaal 
luizenvrij. 

               
Koningsspelen 

Op vrijdag 24 april worden de koningsspelen 
gehouden. De kinderen van BB2 en BB3 gaan 
hiervoor naar het sportpark. 
Voor de andere kinderen worden de spelen op 
school gehouden.  

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 15 april komt de schoolfotograaf 
weer op school. Dit keer zal er een witte 
achtergrond zijn, zodat wij u verzoeken om uw 
kind  geen witte of hele lichte kleding aan te 
trekken. Van 12.00-12.30 uur bent u in de 
gelegenheid om met broertjes/ zusjes te komen 
die dan op de foto gaan.   
 

Klankbordgroep 

Vanuit de MR willen we dit jaar een 

klankbordgroep gaan organiseren. 

We willen een aantal ouders uit verschillende 

groepen uitnodigen om een avondje met ons na 

te denken over verschillende zaken die de 

Elimschool betreffen. 

We willen dan uw mening horen over 

verschillende onderwerpen! We hopen natuurlijk 

op uw  advies, suggesties, commentaar en 

nieuwe ideeën. Op deze manier weet de MR 

beter hoe u, als ouder, tegen bepaalde zaken 

aankijkt.  

Deze avond zal plaatsvinden op 15 april om 19.30 

uur en zal ongeveer een uurtje in beslag gaan 

nemen. De eerste uitnodigingen zijn inmiddels 

verstuurd.  

In de week van 6 t/m 10 april zal iemand van de 

MR u telefonisch benaderen om te vragen of u 

bereid bent een uurtje voor ons vrij te maken. 

We hopen op een positieve reactie van uw kant. 

 

Verkeersexamen 

Op dinsdag 14 april is er het praktisch 
verkeersexamen en op donderdag 16 april is er 
een theoretisch verkeersexamen voor de 
kinderen uit BB2 en enkele kinderen uit BB1. 
Informatie hierover vindt u op de website 
www.elimschoolrijssen.nl 
 

Agenda  

3-6 april Paasweekend 
8 april  2e ronde schoolvoetbal 
13-15 april Verkeersexamen groep 7 
15 april  Schoolfotograaf 
15 april  MR vergadering 
24 april  Koningsspelen 
27 april  Koningsdag  
30 april  12.00 u. vrij i.v.m. studie team 
2-17 mei Meivakantie 
 

 

Verjaardagen 

4 apr.  Martijn Breukink BB3 
7 apr. Jorik Jansen  MB1 
9 apr.  Job Aalderink  OB3 
11 apr. Hugo Averesch  OB3 
11 apr.  Juf Sloot 
14 apr. Eray Karaali  OB3 
15 apr. Bram ter Harmsel MB1 
15 apr. Lisa Onderstal  BB2 
16 apr. Melissa Schulenburg MB3 
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