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Ouderbijdrage 

Vandaag  (vrijdag 4 oktober) heeft uw kind een brief met op de achterkant een factuur meegekregen. 
Deze brief en factuur gaan over de jaarlijkse ouderbijdrage. We willen u vragen om deze bijdrage z.s.m. 
op de genoemde rekening te storten. Mocht het voor u om financiële redenen niet mogelijk zijn om de 
ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met juf Minkjan en vinden we samen een 
oplossing. Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

Vanuit het bestuur 

In Tubantia van vandaag (4 oktober 2019) wordt een reactie gegeven op een bestuursvoorstel van het 
College van B&W dat 14 oktober in de gemeentelijke commissie maatschappelijke dienstverlening wordt 
besproken. Het betreft een voorstel over de aanpak van schoolgebouwen waarover nog veel overleg met 
de schoolbesturen moet worden gevoerd. Hierbij wordt ook de Elimschool genoemd als mogelijk te 
verplaatsen school. De Elimschool verplaatsen is voor ons, PCPO Rijssen, alleen bespreekbaar als er een 
betere plek en een beter gebouw wordt gerealiseerd! Dit communiceren we vanuit PCPO ook deze week 
naar de gemeenteraad en het college.  

 

BHV 

Binnen onze school zijn er meerdere ‘BHV-ers’. Deze juffen en meesters hebben de taak om de veiligheid 
bij mogelijke calamiteiten te bewaken en kunnen EHBO geven. Afgelopen woensdag hebben we vanuit de 
Elimschool met een aantal juffen en meesters de bijscholing gevolgd. We hebben onze kennis over het 
ontruimen bij brand en EHBO opgefrist; een lotus-slachtoffer met een snijwond behandeld en een 
ontruiming uitgevoerd. Een leerzame dag waaruit we weer aandachtspunten halen voor de veiligheid op 
onze school! 

 

Science on Tour 

A.s. donderdagmiddag gaan BB3 en BB2 voor ‘Science on Tour’ naar het stadhuis. Op een leuke manier 
maken zij kennis met verschillende onderdelen van techniek. We hopen op een leuke en leerzame middag!  

 

Elim boekenweek 

In de week vóór de herfstvakantie staat de Elimschool in het teken van de 
kinderboekenweek. In elke groep wordt deze week voorgelezen uit een 
voorleesboek over het thema ‘Op Reis’. Op vrijdag 18 oktober sluiten we deze 
week af met een voorleeswedstrijd voor de verschillende groepen. Zo ervaren 
we samen hoe leuk lezen kan zijn en hoe leuk het is om samen naar verhalen 
te luisteren! 
Doordat de kinderen van de onderbouw nog niet mee kunnen doen hebben zij 
op woensdag 16 oktober een alternatieve activiteit.  
In verschillende groepen zie je dat er al met het thema begonnen is. Er worden 
mooie verhalen verteld en mooie werkstukken gemaakt.  
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Enquête kampen 

Aan het eind van vorig schooljaar is er een enquête onder alle ouders uitgegaan over het tweejaarlijkse 
kamp dat we vanaf OB3 voor alle groepen organiseren. Met deze enquête wilden we graag van u als ouders 
horen hoe u de kampen ervaren hebt en wat uw wensen hierin zijn. Allereerst willen we u bedanken voor 
het invullen van de enquête! Doordat velen van u dit gedaan hebben, hebben we een goede respons en 
daardoor een goed beeld van uw ervaring.  
 
Positieve punten die in de enquête werden genoemd, zijn:  
✓ De leerlingen werden goed voorbereid op het kamp door de leerkrachten (door 100% van de ouders) 
✓ De communicatie vooraf naar ouders/verzorgers toe was goed of voldoende (door 98% van de 

ouders) 
✓ Het kamp was goed voor de ontwikkeling van uw kind (door 98% van de ouders) 
✓ De prijs van het kamp is prima (door 91% van de ouders) 

 
Aandachtspunten die meerdere malen werden genoemd, zijn:  

➢ Het is voor ouders prettig om d.m.v. een berichtje op Parro te laten weten wanneer de groep veilig 
is aangekomen op de kamplocatie.  

➢ Vertrek en aankomst liever vanaf het plein, aan de Molenstraat is het te druk, zeker als meerdere 
groepen tegelijk aankomen. 

 
De meerderheid van de ouders geeft aan de kampen het liefst 1x per twee jaar te zien. De meerderheid van 
de ouders vanaf leerjaar 5 geven aan het kamp graag twee nachten te willen laten duren; de meerderheid 
van de ouders van leerjaar 3 en 4 geeft aan het kamp graag één nacht te willen laten 
duren.   
 
In de teamvergadering en in de MR hebben we de uitslag van de enquête besproken.  
We hebben besloten om te kampen te blijven houden zoals we tot nu toe deden. Dit 
betekent dat we  tweejaarlijks op kamp gaan vanaf OB3. Groep 8 gaat elk jaar op 
kamp. Vanaf leerjaar 5 gaan we twee nachten op kamp, in leerjaar 3 en 4 blijft dit één 
nacht. We hebben als team afgesproken om voor elke groep een berichtje via Parro 
te sturen bij aankomst. Vertrek en aankomst zullen we in de toekomst vanaf de 
Weijerdstraat en/of het schoolplein doen, waarbij we proberen om te voorkomen 
dat meerdere groepen tegelijk aankomen of vertrekken.  
 
Als team en MR zien we een grote meerwaarde in het op kamp gaan met onze leerlingen, al op jongere 
leeftijd onder begeleiding van leerkrachten die uw kind kennen en begrijpen. We zijn blij dat we door middel 
van deze enquête teruglezen dat u als ouders ook deze meerwaarde ziet!  

 

Dierendag 

Vandaag is het dierendag. In bijna alle groepen is hier wel aandacht aan 
besteed. Zo waren er echte dieren op het plein aan het eind van de 
schooldag, verschillende dierenspelen in de gymzaal en in de ook waren er 
knuffels te vinden in de school. Al met al een feest voor de dieren maar zeker 

ook voor onze kinderen. (ook al regende het 😉) 
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Only Friends  
Gisteren heeft het team een voorlichting gehad over een nieuwe vereniging in Rijssen: “Only 
Friends”. Dit is een vereniging voor kinderen met een beperking. Dit gaat over een beperking 
in de breedste zin van het woord. Het kan van alles zijn. Vaak willen deze kinderen wel heel 
graag sporten en bewegen maar is het heel moeilijk om aansluiting te vinden bij een gewone 
sportvereniging. Om deze reden is ‘Only Friends’ opgericht. Bij de nieuwsbrief van de vorige 
keer hebt u daar een flyer van ontvangen.  

 

Agenda  
14 oktober  OB1 en OB3 vrij 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
30 oktober  Luizencontrole 
11 november  Studiedag team, alle leerlingen vrij! 

 
 

 

Doordenkertje 
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