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Terugblik 

De leerlingen van BB1 en een deel van BB2 hebben drukke weken gehad: ze hebben meegedaan aan het 
praktisch en het theoretisch verkeersexamen! Na veel oefenen, hebben ze op 2 april individueel een route 
door Rijssen gefietst. Oversteken, afslaan, je aan alle verkeersregels houden en vooral veilig fietsen: wat 
hebben deze leerlingen het goed gedaan! Alle leerlingen van onze school die mee hebben gedaan aan het 
verkeersexamen zijn dan ook geslaagd en hebben deze week hun welverdiende diploma ontvangen!  

 
Afgelopen dinsdagmiddag hadden we als team een (her)scholing over ‘agressie regulatie’. Hoe ga je om 
met escalerend gedrag en vooral: hoe voorkom je dit? We hebben veel tips, trucs en inzichten gekregen 
die we kunnen inzetten om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden – ook op de momenten dat 
het moeilijker gaat. 

 

Paasviering  

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 
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.  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 26 april houden we samen met de andere scholen van PCPO de jaarlijkse Koningsspelen.  
De groepen OB1 t/m MB3 zullen de Koningsspelen op school vieren en zijn die dag om 11.30 uur vrij.  
De groepen BB1 t/m BB3 gaan voor de Koningsspelen naar de Koerbelt en zijn rond 14.45 uur vrij.  
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Kampen - herinnering 

Nogmaals even een herinnering voor de 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?  
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,- 

 

Van het bestuur van PCPO 

Geld onnodig op de plank? Niet bij PCPO! 
Onder leiding van Verus (vroeger besturenraad, onze koepelorganisatie) hebben wij ons de vraag gesteld 
hoe groot ons Eigen Vermogen de komende jaren zou moeten zijn.  Schoolbesturen zijn daarover nogal 
eens negatief in het nieuws omdat hun reserves veel te groot zouden zijn. 
Uit ons onderzoek blijkt dat we de ambities om maximaal in personeel te investeren en in de kwaliteit van 
onze gebouwen samen op zich goed kunnen invullen. Dit vraagt wel om stuurgetallen t.a.v. ons 
weerstandsvermogen en onze liquiditeit die goed moeten worden bewaakt. Zie hiervoor ons 
bestuursverslag 2018 dat aan bod komt in de ALV van juni dit jaar en t.z.t. op de site van PCPO 
gepubliceerd zal worden. 
 
IHP wat is daarmee? 
Deze afkorting staat voor Integraal Huisvestings Plan. Samen met de gemeente en andere schoolbesturen 
in de gemeente is een plan gemaakt voor de komende jaren. Hierin zijn zaken als renovaties en mogelijke 
nieuwbouw van scholen opgenomen. De komende tijd wordt dit plan met het College van B. & W. en de 
gemeenteraad besproken. Ook investeringen t.a.v. duurzaamheid worden hierin meegenomen. U leest er 
in de pers en in de nieuwsbrieven de komende maanden meer over! 
 
SBP 2019 2023: koers voor de komende 4 jaar 
Het Strategisch Beleids Plan geeft het kader voor het schoolplan. Het beschrijft de beoogde resultaten op 
het gebied van Identiteit, Onderwijs, Personeel, Huisvesting, Financiën en Organisatie. Ook worden de 
visie (waar gaan we voor?) en missie (waar staan we voor?) van PCPO uitgelegd en schetst het plan de 
maatschappelijke ontwikkelingen waar we in onze scholen mee te maken hebben en krijgen. Het plan zal 
eind mei gereed zijn en dan op de site van PCPO worden gezet. 
 
PCPO zoekt een ouder voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband 
We komen graag in contact met een ouder die zitting wil nemen in de ondersteuningsplanraad. De 
planraad is de  MR van het samenwerkingsverband waarin ouders en personeelsleden van de aangesloten 
schoolbesturen zitting hebben. De belangrijkste taak van de planraad is de instemming met het 
ondersteuningsplan, het meerjarenplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast spreekt de directeur 
enkele keren per jaar met deze raad, waarbij de oudergeleding een klankbord is voor het 
samenwerkingsverband. 
U hoeft geen MR- of GMR-lid te zijn. Voorwaarde is wel dat u sterke affiniteit en/of ervaring hebt met (de 
uitdagingen van) Passend Onderwijs. 
Heeft u interesse dan kunt u bellen of mailen met Frans Nawijn, via 06-20034551 of 
f.nawijn@pcporijssen.nl  
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Vakantierooster 2019 - 2020 

In de GMR is het vakantierooster vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020. Extra vrije dagen en 
studiedagen moeten nog ingepland worden; deze worden t.z.t. aan u doorgegeven.  
 

Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020 

Paasvakantie Vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020 

Meivakantie Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren Maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie Maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020 

 

Bijlagen 

Dit keer is er een bijlage van BB1. 

 

Schoolfruit 

Komende week is het alweer de laatste week dat we fruit vanuit het EU-
schoolfruitprogramma ontvangen. Wilt u daarom vanaf 23 april uw kind elke dag zelf 
weer fruit mee geven?  
 
Voor de komende week is het fruit:                      
Woensdag: snacktomaatjes 
Donderdag: peer  

 

Agenda  
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 Vrije dagen (Goede Vrijdag en 2e Paasdag) 
26 april  Koningsspelen, OB1 t/m MB3 om 11.30 uur vrij 
29 april t/m 3 mei Meivakantie 
8 mei   Hoofdluiscontrole 
30 en 31 mei  Hemelvaartsdag en vrije dag na Hemelvaart 
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Doordenkertje 
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