
  

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen, tel. 0548 – 54 20 30 

E-mail: info@elimschoolrijssen.nl / Internet: www.elimschoolrijssen.nl 

 

Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2018–2019 nr. 16       27 april t/m 10 mei 2019 

Terugblik 

Op 17 mei mochten we met elkaar Pasen vieren in ‘de Open Hof’. We kijken terug op een prachtige viering, 
waarin de kinderen ons hebben laten zien en horen dat we met Pasen, met Jezus, een nieuw begin mogen 
maken. Mooi om te zien dat ook zoveel ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere bekenden 
Pasen met ons mee hebben gevierd. Tot slot een compliment aan u allen voor de rust tijdens de dienst; 
wat fijn dat ook jongere kinderen zo goed en rustig de dienst meebeleefd hebben!  
De collecte in deze dienst was bestemd voor straatmeisjes in Accra (Ghana), om hen onderwijs en 
daarmee een hoopvolle toekomst te geven. De collecte heeft €175,09 opgebracht, hartelijk dank!  
 
Koningsspelen, vrijdag 26 april waren de koningsspelen. 
De kinderen van de bovenbouw hebben met elkaar op de sportvelden de koningsspelen gehouden.  

     
De kinderen van de midden- en onderbouw hebben de koningsspelen gehouden in en om de school. Alle 
kinderen van alle groepen die op school gebleven waren zaten in gemengde groepjes. De kinderen van 
MB3 waren de groepsleiders. Deze taak hebben ze heel goed uitgevoerd want de ochtend is heel goed 
verlopen. We hadden allerlei spelletjes van touwtrekken tot Hollandse Pot en van Lijnbal tot stoelendans. 
Er was echt van alles te doen.  
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Voordat we aan de spelletjes begonnen hadden alle kinderen eerst in hun eigen klas ontbeten. Dit keer 
hadden de kinderen zelf het ontbijt meegenomen. Wat was er veel om te eten. Echt geweldig. Bedankt 
hoor voor zoveel lekkers.  

       
 

Meivakantie 

Van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei hebben we meivakantie. 
De leerlingen worden allemaal op maandag 6 mei om 8.30 uur weer op school verwacht. 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 8 mei komt de schoolfotograaf. De kinderen gaan allemaal 
individueel op de foto en ook met de hele klas gaan we op de foto.  
We kiezen dit keer voor de hiernaast staande achtergrond. Een metalen 
kruk met een wat meer industriële achtergrond.  
De kinderen kunnen dus in lekker felle en vrolijke kleuren op de foto.  
Vanaf 12.15 uur is er gelegenheid om met broertjes / zusjes op de foto te 
gaan. U kunt dan uw kinderen ophalen en meenemen naar de gymzaal. 
Hier mag u zich melden bij de fotograaf en dan kunnen de kinderen samen 
op de foto.  

 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Zoals gebruikelijk na iedere vakantie, zal er een luizencontrole plaatsvinden. Dit keer op 15 mei.(dit is een 
weekje later in verband met de schoolfotograaf) 
Wilt u er aan denken deze dag geen gel of vlechten o.i.d in de haren te doen? Dan kan de luizencontrole 
vlot verlopen! 
 

Bezoek van studenten 

Op 8 en 16 april waren de studenten van de hogeschool van VIAA bij ons op bezoek. Deze studenten 
volgen de PABO, om later dus juf of meester te worden. Ze mochten via een meeloop dag bij ons op school 
kennismaken met het SBO (speciaal basisonderwijs). De reacties van de studenten waren erg positief. Het 
beeld van de studenten over het SBO werd voor velen verduidelijkt. Ook de gesprekken die zij mochten 
voeren met het team, de kinderen en u als ouders werd erg gewaardeerd. Nogmaals heel hartelijk dank 
voor uw komst en uw medewerking bij de gesprekjes.  
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Kampen – nogmaals 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? 
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,- 

 

De kinderen van onderbouw 1 gaan maandag 1 juli op schoolreisje, hierover later meer.  
 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages:  

• Een verwerking van Middenbouw 3.  

• Een flyer vanuit de Hervormde Gemeente Rijssen, over een conferentie met als thema ‘van 
ontmoeting naar relatie’.  

• Een flyer over de ‘wandel-3-daagse’ 

 

Schoolfruit 

Omdat het schoolfruit is afgelopen willen we u vragen om zelf de kinderen weer elke dag fruit mee te 
geven.  

 

Agenda  
29 april t/m 3 mei Meivakantie 
4 mei   Dodenherdenking 
5 mei   Bevrijdingsdag 
8 mei   Schoolfotograaf 
8 mei   MR vergadering 
15 mei   luizencontrole  
22 t/m 24 mei  kamp BB1 
23 t/m 24 mei  kamp OB3 en MB1 
27 t/m 29 mei  kamp MB2 en MB3 en kamp BB2 en BB3 
30 en 31 mei  Hemelvaartsdag en vrije dag na Hemelvaart 

 

Doordenkertje 

We mogen genieten van een welverdiende meivakantie. We wensen u allen een fijne week om uit te rusten, 
tijd te hebben voor ontspanning en nieuwe energie op te doen. Tot weerziens op 6  mei!  
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