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Terugblik 

Vorige week donderdag, 12 september, was onze jaarlijkse gezinsactiviteit. Wat 
was het mooi om zoveel leerlingen, ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s 
en andere familieleden gezellig mee te zien doen! Verspreid over het centrum 
van Rijssen stonden de meesters en juffen met een zakje. Bij elk zakje moest er 
gevoeld en geraden worden: wat zou hier toch in zitten?? Uiteindelijk werden uit 
alle goede, ingeleverde antwoordbladen 3 winnaars 
getrokken: Fien (BB1), Nathan (MB2) en Wilmar (OB3). Van 
harte gefeliciteerd met jullie gewonnen taart! 
 

 

Parro 

Nog even een reminder: heeft u voor uw kind(eren) de privacy instellingen in Parro 
goed ingesteld?  
Het instellen hiervan gaat als volgt:  
1. Ga naar ‘instellingen’ (rechts onderin) 
2. Klik op ‘Privacy-voorkeuren’ 
3. Vul per kind uw privacy-voorkeuren in. 
4. Klik vervolgens op opslaan. 

 

Nieuwe studenten 

In de bijlage nog een tweede deel over onze nieuwe studenten.  
Momenteel zijn er 14 studenten op onze school.  
De studenten komen van verschillende opleidingen en zijn hier om van alles van het SBO mee te maken.  
Misschien heeft u al een van de studenten ontmoet, in de bijlage stellen ze zich aan u voor.  
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Drinken mee naar school 

We proberen op school zorgvuldig om te gaan met ons afval. De laatste tijd zien we alleen dat veel 
leerlingen pakjes drinken meenemen naar school. We willen u vragen om in plaats van pakjes drinken, 
bidons, doppers of drinkbekers mee te geven. Dat is beter voor het milieu én voor onze containers die dan 
niet té vol raken. Mocht u toch kiezen voor pakjes dan zullen we regelmatige de lege pakjes aan de kinderen 
weer meegeven naar huis. Alvast dank voor uw 
medewerking! 

 

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

 
 

Bijlages  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een heel aantal bijlages: 

 

• Voorstellen studenten deel 2 

• Uitnodiging Kidzclub van de Ontmoetingskerk 

• Uitnodiging ‘Kom in de kring’ dienst 

• Uitnodiging Only Friends Twente sportdag 

• Uitnodiging kinderkoor ‘Joy4kids’ 

• Uitnodiging start winterwerk Hervormde Gemeente 
 
 

Doordenkertje 

  

 

mailto:info@elimschoolrijssen.nl

