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Start schooljaar 

We zijn alweer een week onderweg in het nieuwe 
schooljaar. De kinderen hebben kunnen wennen 

in de nieuwe groepen en 
weer aan het 
schoolritme. We zijn 
dankbaar dat we gezond 
en wel terug mochten 
komen na de vakantie en 

met elkaar weer aan het werk mogen gaan! 
Ook dit schooljaar zijn we het jaar begonnen met 
een jaaropening met alle leerlingen. We hebben 
gezongen, gehoord en gezien over het thema ‘ik 
zie ik zie wat jij niet ziet’. Met een toneelstukje 
leerden we dat we God overal kunnen vinden, als 
we maar goed kijken!  
 

Geboren 

Binnen het team zijn maar liefst 3 juffen verblijd 
met de geboorte van een kindje. Veel beschuiten 
met muisjes dus!  
Nog net voor de zomervakantie, op 20 juni, 
mochten juf Manon Ligtenberg 
(psychodiagnostisch medewerker) en haar man 

Richard een dochter ontvangen: Ise. Ise is het 
zusje van Sophie en Sverre. 

Op 26 juli is Kaj geboren, zoon van juf Laura 
Vosgezang (IB-er en juf van OB3) en haar man 
Jasper.  
En daarna, op 29 augustus, ontvingen juf Daphne 
Scherphof (MB2) en haar man Kay een dochter: 

Fayèn.  
We wensen alle drie de juffen veel geluk en Gods 
zegen toe in hun gezin! 

 

Parro 

Wauw! Wat 
hebben veel 
ouders de app 
Parro al 
ontdekt en zich 
hiervoor aangemeld! We maken al volop gebruik 
van deze app: er worden al foto’s en berichten 
verzonden en gesprekken gevoerd. Heeft u zich 
nog niet aangemeld bij deze app? Wilt u dit dan 
snel doen? U blijft dan op de hoogte van alle 
belangrijke en leuke informatie!  
Lukt het aanmelden bij de app niet, wilt u dit dan 
aan ons laten weten? U kunt een mail sturen naar 
directie@elimschoolrijssen.nl of uw 
telefoon/tablet meenemen naar de 
informatieavond: dan melden we u samen aan 
voor de app! 
 

Informatieavond 

Op dinsdag 11 
september houden 
we om 19.00 uur in 
alle groepen een 
informatieavond. 
Deze avond is 
bedoeld om u 
informatie te geven 
over de groep van uw kind en de leerstof en 
activiteiten die dit jaar aan bod komen. Ook is deze 
avond bedoeld om kennis te maken met de andere 
ouders en de leerkrachten. We hopen u allen te 
ontmoeten op deze avond!  
 

Gezinsactiviteit 

Op donderdag 20 september houden we een 
gezinsactiviteit om elkaar – ouders, leerlingen en 
teamleden – in een gezellige sfeer te ontmoeten. 
Wát we gaan doen is nog een verrassing, maar het 
wordt zeker een leuke avond! Houdt u 20 
september vanaf 18.30 uur vrij in uw agenda?  
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Met de auto naar school 

We hebben op school de afspraak dat kinderen die 
op de fiets komen, via de Molenstraat het plein 

opkomen en dat kinderen die met 
de auto worden gebracht, aan de 
kant van de Weijerdstraat het plein 
opkomen.  
Dit betekent ook dat we 
verwachten dat ouders die met de 
auto komen, óók naar de 
Weijerdstraat komen, de kant aan 
de Molenstraat is bedoeld voor 
ouders en leerlingen die op de fiets 

of lopend komen. Aan de Molenstraat blijft het 
dan veilig voor onze fietsende en lopende 
leerlingen!  
Wilt u hier rekening mee houden? 

 

Luizencontrole 

Tijdens de eerste hoofdluiscontrole na de vakantie 
zijn er nog een paar van deze kriebelbeestjes 
gevonden. Er zal daarom op woensdag 19 
september een hercontrole plaatsvinden in de 
groepen waar luizen/neten gevonden zijn. De 
kinderen uit deze groepen hebben hier vorige 
week een briefje over meegekregen. Wilt u thuis 
ook regelmatig uw kind controleren op luizen en 
neten?  
 
Verder zijn we heel blij dat de luizenwerkgroep op 
dit moment goed bemenst is. De luizencontrole 
ging hierdoor heel snel, fijn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordenkertje 

 

 

Agenda  
11 september Informatieavond 
20 september Gezinsactiviteit 
24 september OB1, OB3 en MB1 vrij 
22-26 oktober Herfstvakantie 
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