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Terugblik 

We zijn weer volop gestart op school en hebben velen van u al mogen ontmoeten. Tijdens de 
informatieavond heeft u de leerkracht(en) van uw kind mogen ontmoeten en informatie gekregen over 
het komende schooljaar. We hopen op een goed schooljaar samen, waarin we met elkaar uw kind kunnen 
laten groeien! 
Deze week is ook – iets verlaat – de jaarkalender met alle activiteiten van dit schooljaar uitgedeeld. Samen 
met het informatieboekje heeft u zo alle informatie die belangrijk is voor dit schooljaar in huis.  
 

Startdienst en jaaropening 

In de eerste schoolweek mochten we het schooljaar met elkaar beginnen. Met alle 
scholen van PCPO hebben we in de Schildkerk een mooie openingsdienst 
meegemaakt.  
Op de Elimschool hebben we met alle groepen samen het schooljaar geopend in de 
gymzaal. We hebben het over een ‘schat’ gehad: wat is voor jou heel waardevol? 
Wat zou je in een schatkist willen bewaren? We hebben ook gehoord en gezongen 
dat voor God wij allemaal van onschatbare waarde zijn. Een parel in Gods hand. De 
tekst onderin de nieuwsbrief willen we hierbij als doordenkertje aan u allen 
meegeven! 
 

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 noteren in uw agenda? Via Parro krijgt u de 
uitnodiging met de precieze tijden voor deze avond.  
 

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?  
 
Verder wordt Parro door veel scholen en ouders goed gebruikt. Dit maakt wel dat het soms heel druk is op 
Parro; waardoor vooral aan het eind van de middag de app soms niet goed werkt. Parro is bezig om dit op 
te lossen.  
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Met de auto naar school  

We hebben op de Elimschool de afspraak dat kinderen die op de fiets komen, via de Molenstraat het 
plein opkomen en dat kinderen die met de auto worden gebracht, aan de kant van de Weijerdstraat 
het plein opkomen.   
Dit betekent ook dat we verwachten dat ouders die met de auto komen, óók naar de Weijerdstraat 
komen, de kant aan de Molenstraat is alléén bedoeld voor ouders en leerlingen die op de fiets of 
lopend komen. Zowel bij het brengen als bij het halen. Aan de Molenstraat blijft het dan veilig voor 
onze fietsende en lopende leerlingen!  Wilt u hier rekening mee houden?  

 

Nieuwe studenten 

De Elimschool is een opleidingsschool. Er zijn dan ook veel studenten op onze school te vinden. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief stellen de eerste studenten zich aan u voor. 
We hopen dat de studenten een hele fijne en leerzame tijd op de onze school hebben.  
We hopen veel met en van elkaar te leren.  
 

Agenda  
12 september  Gezinsactiviteit 
14 oktober  OB1 en OB3 vrij 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

 
 

Bijlages  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de volgende bijlages:  

 De uitnodiging voor donderdagavond 

 Voorstellen studenten 
 
 

Doordenkertje  
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