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Vooruitblik 

De laatste vakantiedagen… Alle lokalen zijn weer ingericht om alle leerlingen maandag te ontvangen, we 
hebben er weer zin in! In deze nieuwsbrief willen we u vast van de eerste belangrijke zaken voor dit 
schooljaar op de hoogte brengen.  
 

Meenemen 

Wilt u eraan denken om uw kind a.s. maandag weer een tandenborstel, tandpasta en een theedoek 
mee te geven? En denkt u ook aan drinken en fruit voor de ochtendpauze en drinken en brood voor de 
middagpauze?  
 

Startdienst 

Dit schooljaar willen we vanuit alle scholen van PCPO, Reggesteyn en meerdere kerken gezamenlijk 
beginnen met een startdienst om Gods zegen over het nieuwe schooljaar te vragen. Voor deze dienst bent 
u van harte uitgenodigd!  

De dienst zal a.s. woensdag, 28 augustus, van 19.00-20.00 uur plaatsvinden in de Schildkerk (Schild 8, 
Rijssen). In de bijlage vindt u de uitnodigingsflyer voor deze dienst.  

 

Informatieavond 

Dinsdagavond 3 september om 19.00 uur hebben we de informatieavond per groep over het komende 
schooljaar. Tijdens deze avond maakt u kennis met de groepsleerkracht(en) en de andere ouders, en hoort 
u wat er het komende jaar op de planning staat voor uw kind(eren). We vinden het belangrijk om u als 
ouders goed te informeren, en rekenen op uw aanwezigheid deze avond.  

 

Gezinsactiviteit 

Donderdagavond 12 september starten we het schooljaar met een gezellige familieactiviteit. Zoals het 
woord al zegt, is de hele familie (ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s) welkom om mee te komen. Wat 
we gaan doen is nog een verrassing, maar wilt u deze datum vast noteren in uw agenda?  
 

Schoolgids en informatieboekje 

Dit schooljaar ontvangt u van ons in een komende week een informatieboekje. Dit is een boekje waarin 
alle praktische informatie voor het komende jaar instaat, waarmee we u goed hopen te informeren. Digitaal 
is er een ook ‘grote’ schoolgids beschikbaar, deze zal op onze website geplaatst worden. Veel informatie in 
de ‘grote’ schoolgids zult u als ouders niet wekelijks nodig hebben; daarom kiezen we voor de leesbaarheid 
ervoor om u dit jaar een kleiner informatieboekje te geven met alle voor u belangrijke informatie.  
In de bijlages bij deze nieuwsbrief ontvangt u al de digitale versies van het informatieboekje en de ‘grote’ 
schoolgids. Het informatieboekje krijgt u binnenkort ook op papier via uw kind.  
Daarnaast ontvangt u bij deze nieuwsbrief in de bijlage ook een activiteitenkalender. Hierop staan – op één 
A4 – alle activiteiten voor het komende schooljaar die voor u als ouders van belang (kunnen) zijn. Ook deze 
activiteitenkalender ontvangt u binnenkort op papier via uw kind.  
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Parro 

De app ‘Parro’ is weer overgezet naar het nieuwe schooljaar. Vanaf komende week zult u via deze app alle 
informatie rondom de groep van uw kind weer kunnen volgen. Wilt u in de app ‘Parro’ wel onder 
‘instellingen’ uw privacy-voorkeuren aangeven als u dit nog niet gedaan had of als hier iets in gewijzigd is?  

 

Agenda  
26 augustus  Eerste schooldag, start om 08.30 uur 
28 augustus  hoofdluiscontrole 
28 augustus  19.00 uur gezamenlijke startdienst in de Schildkerk 
3 september  Informatieavond 
11 september  Gezinsactiviteit 

 
 

Bijlages  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de volgende bijlages:  
- Uitnodiging voor de startdienst op 28 augustus a.s. 
- Activiteitenkalender Elimschool 2019-2020 
- Informatieboekje 2019-2020 
- Schoolgids 2019-2020 
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