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Terugblik 

Wat vinden we het fijn dat de lente is begonnen! We zien de zon doorbreken en genieten met de 
leerlingen van het mooiere weer. Ook voor de verschillende activiteiten in de komende periode is het fijn 
dat het weer droger wordt! Zo hebben we vorige week de eerste ronde van het schoolvoetbaltoernooi 
bijna helemaal droog kunnen spelen. En wat hebben onze voetballers het goed gedaan! Twee wedstrijden 
werden helaas verloren, maar we hebben er ook nog een gelijkspel uitgesleept. En als belangrijkste: er 
werd enorm sportief en met veel plezier samen gevoetbald. 
De volgende wedstrijd is op 3 april. Als het dan heel slecht weer is, dan zal er worden gespeeld op 10 april. 
We spelen de wedstrijden op sportpark ‘de Koerbelt’ in Rijssen. Supporters zijn weer van harte welkom! 
 
Deze week heeft meester Leon Nijkamp afscheid genomen van MB2. Zijn (LIO)-stage heeft hij afgerond; 
hij kan nu zijn opleiding afronden en is dan helemaal bekwaam ‘meester’. We vinden het jammer dat 
meester Leon weggaat, maar hebben hem enorm bedankt voor zijn inzet en mooie werk voor MB2 en 
voor onze school! 
 

Vanuit de MR 

Tijdens de MR vergadering zijn er weer verschillende zaken 
besproken. 
Eén van het grootste agendapunt was wel het 
werkverdelingsplan. In de CAO primair onderwijs zijn er 
afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. 
Het team bepaalt. Het team krijgt een bepaalde rol bij de 
werkverdeling.  Op 1 augustus 2019 moet het plan gaan 
werken. Er moet nog veel geregeld worden maar de formats 
liggen er al voor een groot deel.  Juf Minkjan heeft al een 
mooie voorzet gedaan en straks is het aan het team om hier 
verder over na te denken. Als het plan in concept klaar is, 
komt het weer bij de MR op tafel. De personeelsleden die in 
de MR zitten mogen dan hun instemming geven en toetsen of alle zaken op de juiste wijze zijn 
besproken met de personeelsleden.   
Ook kwam het voorlopige formatieplan op tafel. Het ziet er gunstig uit zoals het nu is opgesteld voor 
onze school. We kunnen vol vertrouwen het komende schooljaar tegemoet zien. 

 

Paasviering - herinnering 

Op  woensdagavond 17 april  houden we onze paasviering in de Open Hof. We maken met elkaar een 
nieuw begin. Een nieuw begin is mooi, maar er is ook veel voor nodig. Dat zullen we tijdens de dienst gaan 
ervaren. 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! Na de dienst 
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Wel willen we er u vast 

op wijzen dat broertjes/zusjes, jonger dan vier jaar niet mee kunnen naar de viering; omdat dat teveel 
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onrust tijdens de viering geeft. Van iedereen verwachten we dat er men gewoon een uurtje (stil) kan 
blijven zitten. Het tussendoor opstaan en lopen door de kerk geeft echt te veel onrust.  

 

Studiemiddag team 9 april 

Dinsdagmiddag 9 april heeft het team een studiemiddag. Dit betekent dat alle leerlingen deze dag om 

12.00 uur vrij zijn!  

 

Kampen - herinnering 

Van een aantal ouders hebben we de betaling voor het kamp al ontvangen. Fijn! Voor alle ouders die het 
kampgeld nog moeten overmaken / meegeven naar school: wilt u zorgen dat de betaling uiterlijk 30 april 
bij ons binnen is, zodat we in mei voldoende budget hebben om de locaties en verdere kosten te betalen?  
 
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,- 

 

Op het plein 

Het valt de laatste tijd op dat kinderen weer zo het hek uitrennen aan de Weijerdstraat. Eigenlijk hadden 
we met elkaar afgesproken dat de kinderen zouden worden opgehaald door ouders / verzorgers of 
buschauffeurs op het plein. Dit is niet omdat we niet willen dat kinderen zelfstandig naar de auto’s gaan 
maar het is omdat we niet willen dat kinderen een ongeluk krijgen. Het is voor ons als team niet te 
overzien waar kinderen naar toe gaan op het moment dat ze door het hek naar buiten gaan dit omdat het 
echt heel vol staat met auto’s en bussen aan de Weijerdstraat. Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek 
om uw kind even op te halen vanaf het plein. Het is dus de bedoeling dat u de auto even parkeert en op 
het plein op uw kind wacht. Wilt u er wel even opletten waar u de auto parkeert?  
We proberen het op deze manier veilig en leefbaar te houden.  
’s Ochtends voor schooltijd mag u uw kind gerust afzetten bij het hek en dan zelfstandig het plein op laten 
gaan.  
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Bijlagen 

Dit keer is er een bijlage van BB2 over de Twentse techniek dag en de KlasseLunch. 
Daarnaast een bijlage met een uitnodiging voor een themadienst georganiseerd door Hervormd Rijssen.  
Ook de uitnodiging van Paasviering zit er al bij. In diezelfde bijlage ook een uitleg over het doel van de 
collecte van de Paasviering.  
 

 

 

Schoolfruit 

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

 

Doordenkertje 
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Agenda  
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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