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Terugblik 

De afgelopen twee weken zijn we volop bezig met het toeleven naar Kerst. In de klassen horen we over de 
aankondiging van de geboorte van Jezus; zingen we Kerstliederen en maken we hier mooie kunstwerken bij. 
Wat een mooie tijd! We hopen dat u allemaal naar onze kerstviering komt om met ons de geleerde liederen 
te horen en samen het wonder van Kerst te vieren!  

 
Deze weken zijn ook de verwijzingsgesprekken gevoerd. Alle leerlingen van leerjaar 8 mochten met hun 
ouder(s)/verzorger(s) op school komen; waarbij we hebben besproken welk schooladvies we voor het 
voortgezet onderwijs geven. We kijken terug op goede gesprekken, waarbij we samen konden overleggen 
over de beste vervolgplek voor ieder kind!  
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Personeel 

Er heerste blijkbaar een virus(je) in en rond de Elimschool de afgelopen weken… we kregen veel 
ziekmeldingen van leerlingen, maar ook meerdere teamleden zijn even ziek geweest. Daarnaast was er ook 
vervanging nodig ivm een studiedag en ziekte van familieleden. Het meeste konden we gelukkig intern of 
met hulp van een invaller oplossen. Alleen vandaag heeft OB1 vrij gekregen, omdat er voor vandaag geen 
passende vervanging gevonden kon worden. We hopen dat dit niet vaak hoeft te gebeuren, wel vinden we 
het erg fijn dat u als ouders/verzorgers hier zo begripvol op hebben gereageerd! 

 

Kerstviering 

 Op donderdag 19 december vieren wij ‘s avonds het kerstfeest in de kerk ‘de 
Open Hof’. De viering zal zijn van 19.00-20.00 uur. U bent als ouders ook 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!   
Omdat deze nieuwsbrief over 4 weken gaat (inclusief de kerstvakantie) zullen wij 
op Parro een paar mooie foto’s plaatsen. 
 

Kerstvakantie 

Vrijdag 20 december begint om 11.30 uur de kerstvakantie! Een periode waarin we kerst mogen vieren, 
terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2020! Voor veel mensen een mooie tijd maar het 
kan voor sommigen ook een verdrietige tijd zijn omdat je op dit soort momenten iemand extra mist. Laten 
we hen niet vergeten! 
Verder is het natuurlijk ook een tijd van ontspanning en energie opdoen voor het nieuwe jaar. De school 
begint weer op maandag 6 januari 2020!  
 

Nieuwe leerlingen 

Wesley zit al een poosje bij ons op school in MB1, zijn plaatsing is nu definitief. 
Op 2 december is Zoë gestart in OB3 en direct na de kerstvakantie gaan Mats, Levi en 
Emile starten in OB1 en Alex in OB3. Van harte welkom bij ons op school!  

 

Schoonmaakavond 

Het duurt nog even, maar woensdag 15 januari houden we weer een 
schoonmaakavond in de hele school. Wilt u dit vast in uw agenda noteren? We hopen dat we op veel ouders 
kunnen rekenen. Vele handen maken tenslotte licht werk.  
  

Schoolfruit 

Het schoolfruit voor deze week is:   
Woensdag:  komkommer 
Donderdag: mandarijn 
Vrijdag:  appel 

 

Agenda  
23 december t/m 3 januari:   Kerstvakantie 
6 januari:   de school start om 8.30 uur 
8 januari:   luizencontrole 
15 januari:   schoonmaakavond 
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Doordenkertje 
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