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Terugblik 

Er is veel gebeurd in de school de afgelopen weken! Vorige week hebben we onze cultuurweek gehouden. 

In alle groepen is er gewerkt aan het thema: drama, muziek en dans. 
Elke groep heeft er op een geheel eigenwijze inhoud aangegeven. Dit 
varieerde van drummen, dansen, film maken en nog veel meer. Op 
donderdagmiddag hadden we zelfs een grote show: “Elim’s got talent”. 
En talent: dat is er op de Elimschool! Wat prachtig om te zien hoe bijna 
alle kinderen op het ‘toneel’ van de Elimschool lieten zien wat voor 
talent ze hebben. De kinderen van MB2 hebben deze show, na zwaar 
juryberaad, gewonnen. Ze lieten een act zien waarbij ze een piratendans 
gecombineerd hadden met acrobatiek. Geweldig. Waarschijnlijk heeft u 
via Parro al verschillende foto’s en filmpjes langs zien komen.  
Afgelopen dinsdag was er een inloopavond. Mooi om te zien hoeveel 
mensen er kwamen. Ook op deze avond konden we nogmaals genieten 
van onze cultuurweek. In alle klassen waren foto’s en video’s te zien die 
met de cultuurweek te maken hadden. Het was echt gezellig druk in de 
school. Bedankt voor uw komst!  
 

Biddag, 13 maart 

Afgelopen woensdag hebben we biddag gevierd. Op onderbouw 1 na zijn alle groepen naar de 
Ontmoetingskerk geweest. In de dienst is er met elkaar gesproken over biddag en waar je voor zou kunnen 
bidden. Het Bijbelverhaal hierbij was het verhaal over Salomo. Hij mocht eigenlijk alles kiezen en hij koos 
voor wijsheid van God. In de bijlage van bovenbouw 3 is hier nog meer over te lezen.  

 

Paasviering 

Het duurt nog even, maar  woensdagavond 17 april  houden we ’s avonds onze paasviering in de Open 
Hof. Alle leerlingen worden hier verwacht (het valt onder de lestijden van school). U als ouders/verzorgers 
bent ook  van harte welkom om deze paasviering met ons mee te vieren! Wilt u deze avond vast 
vrijhouden in uw agenda?  

Wel willen we er u vast op wijzen dat broertjes/zusjes niet mee kunnen naar de viering; omdat dat teveel 
onrust tijdens de viering geeft. Binnenkort zult u meer informatie over de paasviering ontvangen! 

 

Schoolvoetbal 

Komende woensdag doen we mee met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi! Ons Elim-voetbalteam heeft 
hiervoor de afgelopen weken al hard getraind onder leiding van meester Kruizinga en juf Meijer. Bij goed 
weer zullen de wedstrijden plaats vinden op 20 maart en 3 april. Als het heel slecht weer is, zijn er 
reservedata op 27 maart en 10 april. We spelen de wedstrijden op sportpark ‘de Koerbelt’ in Rijssen.  
Als Elimschoolteam spelen we 20 maart op veld 2 vanaf 13.20 uur. Supporters zijn van harte welkom! 
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Kampen 

Elke twee jaar gaan we met alle groepen (vanaf OB3) op kamp, dit jaar is het weer zover! Onze ervaring is 
dat – al vinden kinderen het vooraf soms spannend – het achteraf meestal een hele mooie ervaring is, die 
kinderen veel plezier en zelfvertrouwen oplevert.  
Hieronder ziet u per groep(en) wanneer zij op kamp gaan, naar welke kamplocatie ze gaan en wat de 
kosten van het kamp zijn. U kunt het kamp betalen door het bedrag over te maken naar NL48 RABO 0122 
0373 16 t.n.v: Elimschool Rijssen o.v.v: schoolkamp en de naam en groep van uw kind. 
U kunt ook ‘sparen’ voor het kamp door op maandagen contant geld mee te geven aan uw kind (graag in 
een envelop met de naam en groep van uw kind erop geschreven).  
 

Groep(en): Data kamp: Locatie: (Spaar)prijs: 

OB3 en MB1 23 t/m 24 mei  Scoutinggebouw Nijverdal €15,- 

MB2 en MB3 27 t/m 29 mei ‘Troephuis’, Holten €30,- 

BB1 22 t/m 24 mei ‘Pallandt’, Ommen €35,- 

BB2 en BB3 27 t/m 29 mei ‘Pallandt’, Ommen €50,- 

 

Resultaten ouderpeiling 

Rond de kerstvakantie heeft u allen mee kunnen doen aan een ouderpeiling waarvoor u per e-mail een 
link had ontvangen. Met deze peiling wilden we onderzoeken hoe tevreden u bent over onze school en 
welke aandachtspunten er zijn. Deze peiling geeft ook input voor het schoolplan voor de komende vier 
jaar dat we in deze periode schrijven. 74 ouders hebben de peiling ingevuld; dat is een percentage van 
56% van alle ouders en een groot deel van alle gezinnen van onze school.  
In de peiling kon u kiezen uit een score van 1-4. De gemiddelde score die u als ouders onze school geeft, 
is 3,54. Dat betekent, ook in vergelijking met de landelijke benchmark, een score ‘goed’. Hier zijn we erg 
blij mee! Op alle bevraagde thema’s geeft u ons een ruim voldoende en scoren we boven de landelijke 
benchmark (gemiddelde). Daarnaast werden er, ook in de open vraag aan het eind een aantal 
aandachtspunten genoemd. Hieronder willen we u een overzicht geven van de resultaten vanuit deze 
peiling:  
 
Uit de peiling komen als sterke punten o.a. naar voren:  

✓ Onze leerlingen voelen zich veilig in de klas 
✓ Er wordt voldoende aandacht besteedt aan taal, lezen en rekenen 
✓ Er wordt voldoende aandacht besteedt aan waarden en normen 
✓ De teamleden zijn positief en belangstellend naar de leerlingen  
✓ De school zorgt ervoor dat leerlingen hun werk goed kunnen doen 
✓ Leerlingen voelen zich betrokken bij de lesstof 
✓ De sfeer op school is goed 
✓ De teamleden dragen de christelijke identiteit van de school uit 

 
Aandachtspunten die uit deze peiling naar voren kwamen, zijn:  

➢ De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school 
➢ De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school 

Als actie gaan we hierom het onderwerp ‘oudercontacten’ opnemen in het schoolplan, waarbij we willen 
onderzoeken hoe we uw betrokkenheid en inspraak willen en kunnen inzetten.  
 
Verdere aandachtspunten die uit de peiling naar voren kwamen en waar we mee aan het werk gaan, zijn:  

➢ Omgaan met pestgedrag en (gevoelens van) pesten 
➢ Huiswerkbeleid en toetsen 
➢ Evalueren van het tweejaarlijkse kamp 
➢ Onderzoeken of er behoefte is aan meer culturele uitstapjes 

 
Dank voor uw meedenken hierin! 
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Schoolfruit 

Voor de komende week is het fruit: 
Woensdag: peer 
Donderdag: appel 
Vrijdag:  komkommer   

 

Bijlagen 

Dit keer is er een bijlage van BB3 over biddag bij de nieuwsbrief. 

 

Doordenkertje 

 

 

Agenda  
20 maart  MR vergadering 
8 april   Bezoek van PABO 2 studenten voor een studiedag over het SBO 
9 april   Studiemiddag team, alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
16 april  Bezoek van PABO 2 studenten voor een studiedag over het SBO 
17 april  Paasviering in de  Open Hof, 19.00 – 20.00 uur 
19 t/m 22 april Paasvakantie 
26 april  Koningsspelen, OB1 t/m MB3 om 11.30 uur vrij 
29 april t/m 3 mei Meivakantie 
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