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Terugblik 

In de afgelopen weken is er in alle groepen hard gewerkt en geleerd. De kinderen hebben de vakantie die 
vanmiddag start dan ook zeker verdiend! We hebben de afgelopen weken genoten van leren op een 
praktische, concrete manier. Er werden uitstapjes ondernomen naar bv. Holten met de trein (OB3), een 
speurtocht door Rijssen (OB1 en OB3) en een bezoek aan ‘Science on Tour’ in het gemeentehuis van 
Rijssen (BB3 en BB2). Ook werden er in verschillende groepen spreekbeurten gehouden waarbij een 
trekker (MB1) en een politiehond (BB3) zelfs op school kwamen. Wat mooi om zo te mogen leren! 

 

Ouderbijdrage 

Heel fijn dat we al van de helft van de leerlingen de ouderbijdrage binnen hebben! Hartelijk bedankt! 
Mocht u de ouderbijdrage nog moeten overmaken, wilt u dit dan z.s.m. doen, in ieder geval uiterlijk 25 
oktober 2019? De ouderbijdrage is € 15,00 per leerling, wat u kunt overmaken op rekeningnummer  
NL17INGB0000249974 ten name van de Elimschool. Graag de naam van uw kind en de groep vermelden. 

 

 

Luizencontrole 

Woensdag na de herfstvakantie hebben we weer luizencontrole op school. Wilt u eraan denken de 
kinderen geen gel of vlechten etc. in de haren te doen? Dat werkt voor de luizenwerkgroep veel prettiger! 
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Voorleeswedstrijd 

Deze hele week stond in het teken van de kinderboekenweek, met als thema 
‘op reis’. Vandaag, vrijdag 18 oktober, hielden we als afsluiting de 
voorleeswedstrijd op school. Wat is er goed gelezen door de verschillende 
kinderen! 

Het was natuurlijk heel erg spannend. 
Iedereen heeft ontzettend goed zijn best 
gedaan maar er kan er uiteindelijk maar 1 winnen. De winnaar van de 
voorleeswedstrijd van schooljaar 2019 -2020 is geworden: Iris Nieuwenhuis  

Iris van harte gefeliciteerd maar ook alle andere kinderen gefeliciteerd. Het is 
al geweldig knap dat je dit doet en durft.  
Onderaan deze nieuwsbrief staan nog enkele foto’s van onze 
‘voorleeskanjers’.  
 

 

 

Vacature (G)MR 

Gezocht: (G)MR leden! Wie heeft er interesse om samen met ons de 
medezeggenschapsraad te versterken?  
 
Als u de mening van andere ouders wilt vertegenwoordigen kunt u als MR-lid 

een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en gang van zaken op de Elim-school van uw kind. U 
bent nauw  betrokken bij de school, u kunt meepraten en -beslissen over het beleid. U krijgt meer contact 
met andere ouders, het team en de directie.  
Bent u een betrokken ouder die tijd vrij wil maken (+/- 8 vergaderingen per schooljaar) om de belangen van 
ouders en leerlingen te behartigen? Een ouder die op een positieve manier kritisch is? En met een open 
houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen? Wij nodigen u uit om samen met ons de ouders te 
vertegenwoordigen in de MR!  
Eventueel kunt u bij interesse in de MR van de Elimschool ook lid worden van de een GMR. Dit is de  
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle zeven scholen van de Vereniging voor PCPO. 
Bijvoorbeeld advies over de inzet van de financiële middelen, de vaststelling van het formatieplan of 
instemming met voorstellen. 
 
Is uw interesse gewekt en/of wilt u meer weten?  Meld u dan aan via info@elimschoolrijssen.nl  
Vragen?  Stuur een e-mail en laat ons u terugbellen! 
 
groet, 
Martin Nijzink & Wietse Wes (ouders MR) 

 

Juf Angela Klompjan 25 jaar in het onderwijs 

Woensdag 30 oktober is 25 jaar geleden dat juf Angela Klompjan begon als juf in het 
onderwijs. Al 25 jaar lang werkt zij vol passie met kinderen, waarvan al meer dan 20 jaren 
binnen de Elimschool. 30 oktober is alvast een bijzondere dag om dit te vieren; later 
vieren we dit nog uitgebreider binnen de school!  

 

Dankdag 

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De kinderen komen die ochtend gewoon naar 
school. Vanuit school gaan we met de kinderen van de midden- en bovenbouw naar de Ontmoetingskerk, 
waar de dienst om 9.00 u begint. De onderbouw viert dankdag op school.  
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Als goed doel denken we met dankdag aan de voedselbank. In de week van dankdag, van 4 t/m 8 november, 
mogen de kinderen producten meenemen voor de voedselbank. U mag hiervoor meegeven: Mix voor 
pannenkoeken; houdbare melk; koffie; thee; rijst; spaghetti; blik soep.  
We hopen zo met elkaar onze dankbaarheid te kunnen laten zien voor wat wij hebben en hiermee andere 
mensen te kunnen helpen die het nodig hebben!  
 

Agenda  
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
30 oktober  Luizencontrole 
6 november  Dankdag 
11 november  Studiedag team, alle leerlingen vrij! 

 
 

 

Doordenkertje 

We wensen u allen een hele fijne herfstvakantie toe, en ontmoeten 
alle leerlingen graag weer op maandag 28 oktober!  

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s voorleeswedstrijd
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