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Terugblik 

Vorige week was een week van dankbaarheid. Op 6 november hebben we, samen met de Johan Frisoschool, 
Dankdag gevierd in de Ontmoetingskerk. Wat mooi dat we samen God mogen danken voor ons eten, onze 
familie, onze gezondheid en al het andere waar we dankbaar voor mogen zijn!  
Om onze dankbaarheid ook te delen, mochten de leerlingen deze week 
producten meenemen voor de voedselbank. Wat is er veel meegegeven door de 
leerlingen en door u als ouders! Sommige kinderen zijn zelfs in de buurt 
rondgegaan om nog meer producten te verzamelen; wat zal de voedselbank hier 
blij mee zijn!  
In deze week mochten we ook meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Op 5 
november hebben we in elke groep heerlijk samen ontbeten en gepraat over wat 
een gezond ontbijt is. Samen ontbijten is ook erg gezellig; zo gingen de kleuters 
heerlijk samen ontbijten met BB3!  
 
Afgelopen maandag had het team een scholingsdag. Voor de kinderen een extra 
lang weekend; voor ons een dag om met elkaar in gesprek te gaan over ons onderwijs. We hebben gesproken 
en geoefend met onze ‘comfort-, stretch- en stresszones’. Wat kunnen we goed aan, wat willen we leren en 
wat vinden we (nog) erg moeilijk of geeft spanning?  
 

Vacature (G)MR  

In de vorige nieuwsbrieven heeft een oproep gestaan voor een nieuw (G)MR-lid. Helaas hebben we nog geen 
reacties hiervoor ontvangen…  
Als school vinden we het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en meepraten over waarom, hoe en wat 
we doen op school. We vinden uw mening belangrijk! De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar, meestal 
op woensdag- of donderdagavond. We praten over verschillende onderwerpen; waarbij u ook zelf 
onderwerpen aan kunt geven om te bespreken. Wie wil/kan hier tijd voor maken en wil met ons meedenken? 
We horen heel graag van u; ook als u eerst meer informatie wilt! U kunt ook eerst een vergadering bijwonen; 
om te ervaren of dit bij u past. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met juf Minkjan (via 
Parro of via directie@elimschoolrijssen.nl).  
 

Nieuwe logopediste 

Juf Hotske Hardeman, onze logopediste, heeft een tijd terug besloten te stoppen met haar werk op de 
Elimschool. Juf Hotske heeft ook een eigen praktijk waar zij muziekles geeft, en het combineren van beide 
banen is niet altijd makkelijk. We hebben daarom een nieuwe logopediste benoemd op onze school per 
januari a.s.: Yasmin Pongers. Yasmin heeft haar eigen logopediepraktijk in Rijssen en zal daarnaast bij ons 

gaan werken op de maandagen en donderdagen. In een 
volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen!  
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Ouderbijdrage 

Nog één keer willen we via de nieuwsbrief herinneren aan de ouderbijdrage. Van 18 leerlingen hebben we 
de ouderbijdrage nog niet binnen.  Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dit dan z.s.m. overmaken? 

De ouderbijdrage is € 15,00 per leerling, wat u kunt overmaken op rekeningnummer NL17 INGB 
0000249974 ten name van de Elimschool. Graag de naam van uw kind en de groep vermelden.  
 

Inloopavond 

Dinsdag 26 november houden we tussen 18.30 en 19.30 u een inloopavond voor ouders, broertjes/zusjes, 
opa’s/oma’s en verdere familie en bekenden die graag met onze leerlingen willen zien wat wij leren en doen 
op school! U bent welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren), er is in dit uur een open 
inloop. We hopen u te ontmoeten en uw kind wil vast graag laten zien waar hij/zij de afgelopen tijd aan 
gewerkt heeft!  
 

Sinterklaasfeest op school 

Vrijdag 29 november vieren we sinterklaas op school! Spannend, zou Sinterklaas de weg naar de Elimschool 

nog kunnen vinden? Ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, broertjes/zusjes die willen kijken zijn vanaf 8.45 u van 
harte welkom op ons schoolplein. Graag niet vóór 8.45 u komen, want dan zijn wij alles nog aan het 
opbouwen voor de aankomst van de Sint.  
We hopen er een gezellige morgen van te maken! Op deze feestelijke dag zijn al onze leerlingen om 11.30 
vrij, dus ook de midden- en bovenbouw.  
 

Schoolfruit 

Vanaf deze week ontvangen we weer 20 weken lang ‘schoolfruit’. Elke woensdag, donderdag en vrijdag 
krijgen de kinderen op school vers fruit vanuit dit programma. Soms heel ‘gewoon’ fruit, maar soms ook 
onbekender fruit, om te proeven en nieuwe smaken te ontdekken. Zo aten we deze week kaki!  
Het schoolfruit voor deze week is: 
Woensdag:  wortels 
Donderdag: ananas 
Vrijdag:  peer 
 
 

Agenda  
26 november  Inloopavond 
29 november  Sinterklaasfeest op school 
29 november  Alle leerlingen vrij om 11.30 uur 
19 december  Kerstviering in de kerk (’s avonds) 
20 december  Alle leerlingen vrij om 11.30 uur 
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