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Terugblik 

Na een heerlijk zonnige voorjaarsvakantie mochten we deze week weer met elkaar aan het werk. Fijn om 
alle leerlingen weer te begroeten!  
Nog net vóór de voorjaarsvakantie, op vrijdag 15 februari, hebben we als team een scholing gehad over 
‘executieve functies’. Plannen, organiseren, aandacht sturen en 
houden, emoties reguleren en verschillende andere 
vaardigheden horen allemaal bij de ‘executieve functies’. We 
hebben bij onszelf ontdekt welke functies we sterk ontwikkeld 
hebben en welke wat minder. Daarnaast hebben we geleerd wat 
het voor onze leerlingen kan betekenen als ze moeite hebben 
met sommige executieve functies en hoe we hen hierin kunnen 
helpen ontwikkelen. Al met al een boeiende dag!   

 

Cultuurweek 

Aanstaande maandag, 4 maart, is het zover: de jaarlijkse cultuurweek op de Elimschool! Dit jaar werken 

we over het thema: dans, drama en muziek. Alle groepen gaan hier in hun lessen, met uitjes en een 
presentatie mee aan de slag. We verwachten een hele leuke en leerzame week te beleven, via Parro zult 
u vast de belevenissen van uw kind kunnen volgen!  

Na de cultuurweek, op dinsdagavond 12 maart, houden we van 18.30-19.30 uur een inloopavond. Op 
deze avond mag u als ouders, maar ook opa’s/oma’s, broertjes/zusjes en andere bekenden, samen met 
uw kind, de klas binnenlopen om de schriftjes is te kijken en de werkjes te bekijken. Ook zal er een 

presentatie te zien zijn van wat we in de cultuurweek geleerd en 
gedaan hebben. We hopen dat u allen komt om te zien wat uw 
kind leert en meemaakt!  
Mocht u de leerkracht uitgebreid willen spreken dan verzoeken we 
u daarvoor een afspraak te maken. Daar is op deze inloopavond 
geen ruimte voor.  

 

Luizencontrole 

Woensdag 6 maart houden we in de hele school weer een luizencontrole. Wilt u er aan denken dat de 
kinderen die dag de haren los dragen en er geen gel in zit? Dat werkt bij de luizencontrole wel zo handig! 
Alvast bedankt! 

 

Biddag 

Woensdag 13 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De kinderen gaan deze ochtend gewoon naar 
school. Onder schooltijd vieren we met de leerlingen biddag in de Ontmoetingskerk. U bent van harte 
welkom om de dienst met ons mee te vieren. 
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Schoolfruit 

Voor de komende week is het fruit: 
Woensdag: mandarijn  
Donderdag: peer 
Vrijdag:  druiven     
 

Doordenkertje 

 

 

PCPO zoekt een bestuurslid 

Onze schoolvereniging, PCPO Rijssen, zoekt een nieuw toezichthoudend bestuurslid. In de bijlage vindt u 
hiervoor de profielschets. Wilt u het bestuur versterken of meer informatie hierover? Neem dan gerust 
contact met ons op of stuurt u een e-mail naar info@pcporijssen.nl.    

 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages  bij de nieuwsbrief:  
- Profielschets toezichthoudend bestuurslid PCPO Rijssen 
- Een bijlage gemaakt door OB1: we horen er bij! 

 

Agenda  
6 maart Luizencontrole 
4 t/m 8 maart Cultuurweek 
12 maart  Inloopavond  
13 maart Biddag 
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