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Terugblik 

We zijn weer volop gestart op school en hebben 
velen van u al mogen ontmoeten. Tijdens de 
informatieavond heeft u de leerkracht(en) van uw 
kind mogen ontmoeten en informatie gekregen 
over het komende schooljaar.  
 
Gisteren hebben we een – erg gezellige – 
gezinsactiviteit gehouden. Meerdere teamleden 
waren verspreid over de wijk rondom de school. 
De kinderen mochten raden welk dier elke collega 
was, en bij het raden van het goede dier en ook 
nog in de juiste volgorde, kon er een sticker 
verdiend worden. Wat was er een goede opkomst 
en wat was het mooi om alle gezinnen zo 
enthousiast door de wijk te zien lopen! Veel 
gezinnen hebben de kaart zelfs helemaal vol 
gekregen met alle stickers. Omdat er zó goed 
meegedaan werd, hebben we besloten niet één, 
maar drie winnaars te trekken uit de goede 
antwoordkaarten. De drie winnaars zijn 
geworden:  

Carmen (en Annica) uit BB3 
Johannes uit MB2 

Adam uit OB1 
Deze winnaars hebben vandaag een lekkere taart 
ontvangen!  
 

OB1, OB3 en MB1 vrij 

A.s. maandag, 24 september, hebben de 
leerlingen van de groepen OB1, OB3 en MB1 vrij. 
De leerkrachten van deze 
groepen hebben deze dag 
groepsbesprekingen om 
het onderwijs en 
ondersteuning aan de 
leerlingen voor dit 
schooljaar goed door te 
spreken en vast te leggen. 

 

Parro 

Heel veel ouders 
zijn al aangemeld 
bij Parro. Super!  
Steeds meer 
schoolinformatie 
zal via Parro verspreid worden, het is daarom 
belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt. Heeft u 
meerdere kinderen op onze school, dan moet u 
zich binnen de app voor alle kinderen apart 
koppelen, zodat u de informatie van alle groepen 
van uw kinderen ontvangt.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met 
informatie en tips over het gebruik van Parro. Wilt 
u deze goed doorlezen?  

 

Doordenkertje 

 

 

 

 

 

mailto:info@elimschoolrijssen.nl


  

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen, tel. 0548 – 54 20 30 

E-mail: info@elimschoolrijssen.nl / Internet: www.elimschoolrijssen.nl 

 

 

 

 

 

Voorstellen studenten   

In de bijlage vindt u een aantal leuke stukjes 
geschreven door de studenten. Ook dit jaar zijn er 
weer veel jonge mensen naar onze school 
gekomen om met en van ons te leren. Ook kunnen 
wij vaak veel van hen leren.  
In de bijlage stellen vier van de achttien studenten 
die we dit jaar gaan ontmoeten aan u voor.  

 

Bijlagen 

Dit keer zijn er heel wat bijlages bij de nieuwsbrief:  

➢ Verwachtingen vanuit BB3 

➢ Parro op de Elimschool  

➢ Voorstellen van/door studenten 

➢ Flyer van de open manege dag op ‘Achter ’n 
Bos (a.s. zaterdag van 13.00-15.00 uur) 

➢ Flyer van de startdag van de Hervormde 
Gemeente Rijssen (a.s. zaterdag) 

 

Agenda  
24 september OB1, OB3 en MB1 vrij 
4 oktober MR vergadering 
22-26 oktober Herfstvakantie 
29 oktober Studiedag team; alle 

leerlingen vrij 
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