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Terugblik 

Deze week mochten onze leerlingen nog genieten 
van één of twee dagen extra herfstvakantie, 
terwijl het team al hard aan de slag ging. 
………………….. 

Afgelopen maandag 
hebben we met het hele 
team een studiedag 
gehad over onze missie, 
visie en ambities. Waar 
zijn we trots op, wat 
willen we bereiken, wat 
zijn onze doelen? We 
hebben hier goede 

gesprekken over gevoerd, aantekeningen van 
gemaakt en zullen dit verwerken in het schoolplan 
voor 2019-2023 dat aan het eind van dit schooljaar 
klaar zal zijn.  
 
Afgelopen dinsdag zijn de leerkrachten van OB1, 
OB3 en MB1 op een studiebezoek geweest bij 
andere scholen. Ze zijn o.a. bij ‘het Mozaïek’ in 
Almelo, de ‘prof. Huizingschool’ in Enschede en 
‘de Brug’ in Rijssen geweest. Door deze bezoeken 
weten we wat de verschillen tussen de scholen zijn 
en kunnen we leren van elkaars verschillende 
kennis en ervaring in onderwijsvormen. Mooi en 
leerzaam om op de scholen te mogen kijken! 

 

Ouderbijdrage 

Van veel 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 z.s.m. overmaken? Het bedrag is 
€ 15,00 per kind naar rekeningnummer NL17 INGB 
0000249974 t.n.v. Ouderraad Elimschool. 
Wilt u de naam van uw kind erbij vermelden? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Dankdag 

Op woensdag 7 november is het Dankdag voor 
gewas en Arbeid. Dit vieren we met de groepen 
OB3 t/m BB3 onder schooltijd in de 
Ontmoetingskerk.  
Het thema van de dienst is: “Alles geef ik U!”. We 
zullen in de bijbel lezen uit Marcus 12:41-44; over 
de arme weduwe die haar laatste twee muntjes als 
offer aan God geeft.  
 
Ook komende week 
(t/m woensdag) 
mogen er nog 
producten voor de 
voedselbank worden ingeleverd om school. We 
willen hiermee de kinderen leren dat wij zelf ook 
dankbaar mogen zijn voor het eten en drinken dat 
we krijgen en dat we dit ook mogen delen.  

 

Doordenkertje 
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Studiereis Schotland 

Juf Anneloes Meijer en juf Sylvia Minkjan gaan van 
6 t/m 10 november op studiereis naar Edinburgh 
in Schotland. Hier hopen zij veel te leren over 
passend onderwijs, samenwerking tussen speciaal 
en regulier onderwijs en lesgeven zonder 
methodes. 
De ouders van OB3 hebben via Parro een bericht 
ontvangen over de vervanging van juf Meijer voor 
deze week. Voor directiezaken zijn juf Angela 
Klompjan (adjunct) en juf Jeanine Baan en juf 
Denise Fransen (IB-ers) komende week de 
aanspreekpunten binnen de school.  

 

Schoolontbijt 

Op dinsdag 6 november doen we 
mee aan het nationaal 
schoolontbijt. De kinderen 
krijgen dan een ontbijtje op 
school en hoeven voor één keer 
niet eerst thuis te eten!  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u een ouderbrief met informatie over het 
schoolontbijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
6 november Schoolontbijt 
7 november   Dankdag 
14 november Start schoolfruit 
28 november MR-vergadering 
30 november Sinterklaas op school; alle 

leerlingen om 11.30 uur 
vrij 

 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende 
bijlagen bij de nieuwsbrief:  
➢ Oudernieuwsbrief over het 

Nationaal Schoolontbijt 
➢ Informatie over Schoolfruit 

op de Elimschool.  
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