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Terugblik 

We zijn alweer een aantal weken onderweg in het 
nieuwe schooljaar. In de groepen wordt weer hard 
gewerkt aan lezen, taal en rekenen; maar ook bij 
gym, creatieve vakken en onze nieuwe methode 
‘Blink Wereld’. Misschien heeft u al enthousiaste 
verhalen gehoord van uw kind over leuke lessen 
vanuit deze nieuwe methode.  
Ook de MR heeft haar eerste vergadering gehad. 
We hebben o.a. het jaarplan en jaarverslag 
vastgesteld en gesproken over ontwikkelingen in 
dit nieuwe schooljaar. Ook is verantwoording 
afgelegd over hoe het geld vanuit de 
ouderbijdrage afgelopen schooljaar is besteed. 
Binnenkort zal het vastgestelde jaarplan en 
jaarverslag ook te vinden zijn op onze website. 
 

Dag van de leraar  

Vandaag is het de ‘dag van 
de leraar’. Een dag om 
iedereen die in het 
onderwijs werkt, even in 
het zonnetje te zetten. 
Dagelijks wordt er door 
hen hard gewerkt om uw 
kind(eren) het beste 

onderwijs te geven. Het is een vak waarin veel 
gebeurt, veel van leerkrachten gevraagd wordt en 
we steeds samen zoeken naar het beste voor uw  
kind(eren). Maar ook een vak wat ontzettend leuk 
en boeiend is en waar we als team van de 
Elimschool elke dag van genieten! Vandaag 
ontvingen al onze teamleden daarom een 
kleinigheidje als blijk van waardering.  

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Vandaag krijgt uw kind een brief mee naar huis 
over de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Het 
geld van de ouderbijdrage wordt helemaal 
besteed aan ‘extraatjes’ voor onze leerlingen. Dit 
gaat om cadeautjes en aankleding voor 
Sinterklaas; een kerst- of paaslunch; wat lekkers 
bij het schoolvoetbaltoernooi, etc. We hopen dat 
u de ouderbijdrage z.s.m. wilt overmaken.  
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de 
ouderbijdrage te betalen, dan is hier op school een 
regeling voor. Wilt u dit ons dan laten weten door 
contact op te nemen met juf Minkjan?   

 

Streetwise 

Op vrijdag 19 oktober doen we mee met het 
ANWB programma ‘Streetwise’. Met dit 
programma leren kinderen over de remweg van 
een auto; het belang van de autogordel; 
oversteken; fietsen in het verkeer; etc. Kinderen 
worden zo op een leuke én leerzame manier 
vaardiger gemaakt in het verkeer. 
 
Het programma van Streetwise gebeurt onder 
schooltijd, de kinderen gaan hier met hun juf of 
meester naartoe. Voor OB3 t/m BB3 vindt 
Streetwise plaats in en rondom de ‘Reggehal’. 
Deze groepen gaan hier lopend of met auto’s van 
leerkrachten en/of ouders naar toe. De 
bovenbouw groepen (BB1, BB2 en BB3) moeten 
deze dag op de fiets naar school komen!  
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Extra vrij 

I.v.m. een studiedag voor het hele team hebben 
alle leerlingen maandag 29 oktober vrij (dit is de 
maandag na de herfstvakantie). 
Op deze dag gaan we als team aan de slag met een 
nieuw schoolplan. Een schoolplan maken we voor  
vier jaar; waarin we terugkijken naar de afgelopen 
jaren en vooruitkijken naar wat we de komende 
jaren willen bereiken. 
 
De leerlingen van OB1, OB3 en MB1 hebben  
dinsdag 30 oktober ook nog vrij. Op deze dag gaan 
hun leerkrachten op schoolbezoek bij een andere 
school voor speciaal (basis)onderwijs. De 
leerlingen van MB2 t/m BB3 gaan op 30 oktober 
wél weer naar school.  

 

Doordenkertje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
19 oktober Streetwise programma 
22-26 oktober Herfstvakantie 
29 oktober Studiedag team; alle 

leerlingen vrij 
30 oktober Groep OB1, OB3 en MB1 

nog vrij 
31 oktober Luizencontrole 

 

Voorstellen studenten   

In de bijlage vindt u opnieuw 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 zich de volgende zes van de 
achttien studenten die we dit jaar gaan 
ontmoeten aan u voor.  

 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages bij de 
nieuwsbrief:  

➢ Voorstellen van/door studenten 
➢ Een kijkje in de wereld van groep BB2 
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