
  

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

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

 

Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2018–2019 nr. 4   21 okt.  t/m 3 november 2018 

Terugblik 

Vandaag hebben de 
groepen OB3 t/m 
BB3 meegedaan 
met het programma 
‘Streetwise’ van de 
ANWB. Passend bij de leeftijd van de groep 
werden er allerlei praktische vaardigheden in het 
verkeer geoefend. Fietsen (ook met zware 
rugtas!), de remweg van een auto bepalen, veilig 
oversteken, leren hoe belangrijk de autogordel is… 
Het was een leerzame én heel leuke dag!  
 
Helaas moesten we OB1 vandaag lesvrij geven. 
Zoals we u al eerder hadden laten weten, is het 
lerarentekort een groot probleem. Deze week was 
de juf in OB1 ziek. Woensdag en donderdag 
konden we gelukkig goede invallers vinden, maar 
voor vrijdag was het ‘op’. We hopen dat dit niet te 
vaak zal gebeuren, maar kunnen hier niet veel aan 
doen. We zijn blij dat de ouders van OB1 hier 
zoveel begrip voor hadden! 
 

Herfstvakantie 

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober kunnen 
we allemaal genieten van de herfstvakantie.  
Daarnaast hebben alle leerlingen ook de maandag 
na de vakantie vrij en hebben de leerlingen van 
OB1, OB3 en MB1 ook de dinsdag na de vakantie 
nog vrij. Hierna nog even de bijzonderheden: 

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 
leerkrachten van OB3 en MB1 gaan kijken op het 
Mozaïek in Almelo. De leerkrachten van OB1 gaan 
kijken op de Huizingschool in Enschede.  
De leerlingen van MB2 t/m BB3 gaan op 30 
oktober wél weer naar school.  

 

Ouderbijdrage 

Van de helft van onze leerlingen hebben we de 
ouderbijdrage al binnen! Daar zijn we heel erg blij 
mee. Hartelijk bedankt! 
Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, wilt u 
de bijdrage dan uiterlijk eind oktober overmaken? 
€ 15,00 naar rekeningnummer NL17 INGB 
0000249974 t.n.v. Ouderraad Elimschool. 
Wilt u de naam van uw kind erbij vermelden? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Luizencontrole 

Zoals gebruikelijk na iedere vakantie is er 
woensdag 31 oktober luizencontrole. Wilt u 
hieraan denken en uw kind zonder gel naar school 
laten gaan?  
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Doordenkertje 

 

 
Afgelopen donderdagmiddag hebben we met het 
team een studiemiddag gehouden over het thema 
‘gedrag’. Wat vertelt het gedrag van een kind ons 
en hoe kunnen we hier goed mee omgaan?  
We hebben geleerd dat hoe je kijkt naar en denkt 
over gedrag heel bepalend is. Daarom 
bovenstaande tekst.  
Dit is leren en hier willen we kinderen in 
stimuleren: “ik kan het NOG niet, dus ik probeer 
het nog een keer, en nog een keer, en nog een 
keer… totdat het lukt!”  

 

Schoolontbijt 

Op dinsdag 6 november doen we mee aan het 
nationaal schoolontbijt. De kinderen krijgen dan 
een ontbijtje op school. Nadere informatie over 
deze activiteit ontvangt u van de 
groepsleerkrachten via Parro.  

 

Dankdag 

Op woensdag 7 november is het Dankdag voor 
gewas en Arbeid. Dit vieren we onder schooltijd in 
de Ontmoetingskerk. In de week van Dankdag 
willen ook graag anderen helpen die het moeilijk 
hebben. We zamelen die week daarom 
levensmiddelen in voor de voedselbank.  
Uw kind mag in de week vóór dankdag 
levensmiddelen als groente in blik, 
zonnebloemolie, soep in blik, macaroni, spaghetti, 
rijst, mix voor nasi, spaghetti of macaroni, stroop 
en thee meenemen. Dit verzamelen we in kratten 
op school en wordt op vrijdag 2 november 
opgehaald voor de voedselbank. Doet u ook mee? 

Agenda  
22-26 oktober Herfstvakantie 
29 oktober Studiedag team; alle 

leerlingen vrij 
30 oktober Groep OB1, OB3 en MB1 

vrij 
31 oktober Maandviering en 

luizencontrole 
30 okt. t/m 2 nov. Meenemen 

levensmiddelen voor de 
voedselbank 

6 november Schoolontbijt 
7 november Dankdag 

 

Voorstellen studenten   

Zoals bekend zijn er ook dit jaar weer veel jonge 
mensen naar onze school gekomen om met en van 
ons te leren. Ook kunnen wij vaak veel van hen 
leren.  
Hieronder nog een stukje van Maike, zij is voor het 
tweede jaar bij ons op school.  
 
Hallo Allemaal! 
Ik ben Maike van Vollenhoven. Ik ben 18 jaar oud 
en ik woon in Holten. Ik volg de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 
4. Ik zit nu in mijn examenjaar en loop daarvoor 
stage op de Elimschool. Op maandag, dinsdag en 
woensdag ben ik te vinden in MB2. Ik kijk uit naar 
een leuk en gezellig schooljaar! 
Groetjes, Maike 
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