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Terugblik
Een nieuw jaar ligt voor ons! We hopen dat u allen een goede vakantie heeft gehad. Fijn dat we de leerlingen
weer mochten begroeten deze week!
In de groepen is er gelijk al weer hard gewerkt in alle lessen. Ook leren we veel door te doen en te
onderzoeken. Zo zijn MB2 en MB3 deze week op de fiets naar de Kringloop gegaan, om te leren over
duurzaamheid en hergebruik van materialen. Het was een leerzame ochtend!

Deze week is er ook weer een hoofdluiscontrole geweest. In één groep zijn nog luizen gevonden en wordt
over twee weken een hercontrole gedaan; alle andere groepen waren schoon!
Dit keer waren er veel ouders om te helpen bij de hoofdluiscontrole, waardoor het binnen het uur al klaar
was. Fijn! Maar omdat niet altijd alle ouders kunnen, willen we wel een oproepje doen:
Wie zou willen helpen bij de hoofdluiscontroles (ongeveer 6x per jaar op woensdag na een vakantie)? U kunt
zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@elimschoolrijssen.nl of door u aan te melden bij één
van de ouders van de hoofdluiscontrole.
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Personeel
In de komende periode zijn er wat veranderingen in het team.
Juf Hotske Hardeman, onze logopediste, stopt per 16 januari a.s. met haar werk op de Elimschool, zodat ze
zich helemaal kan richten op haar andere werk als muziekdocente. Aanstaande donderdag nemen we op
school afscheid van haar. Juf Yasmin Pongers neemt haar werk over en wordt onze nieuwe logopediste.
Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor!
Juf Daphne Scherphof (MB2) en juf Denise Fransen (IB’er bovenbouw) gaan na de voorjaarsvakantie met
zwangerschapsverlof. Meester Martijn van den Belt zal juf Scherphof vervangen in MB2. Voor de leerlingen
geen onbekende, want meester van den Belt heeft al veel ingevallen binnen onze school!
Juf Laura Vosgezang en juf Angela Klompjan nemen de IB-taken van juf Fransen over. Van de voorjaarvakantie
t/m de zomervakantie zal daarom juf Klompjan de IB-taken voor OB1 en OB3 invullen, en doet juf Vosgezang
dit voor de midden- en bovenbouwgroepen.

Schoonmaakavond
Aanstaande woensdag, 15 januari, is onze jaarlijkse schoonmaakavond. We houden sinds
afgelopen schooljaar nog maar één schoonmaakavond per jaar; dus we hopen dat we deze
ene avond op de hulp van u allen mogen rekenen, dan is elk lokaal snel weer school en netjes!
Mocht u echt niet kunnen helpen deze avond; wilt u dit dan laten weten aan de
groepsleerkracht(en) van uw kind?

Rapportgesprekken
Maandag 3 februari, dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari zijn er rapportgesprekken. U ontvangt
komende week via Parro een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven.

Bijbel themaweek
27 januari start de themaweek met als thema “Jij doet ertoe!”
De afsluiting is op zondag 2 februari in de verschillende kerken van Rijssen en Elsen. De werkjes van onze
school komen te hangen in de kerk in Elsen; u bent van harte welkom om daar of in één van de andere kerken
de themadienst mee te maken! De dienst in Elsen start om 10.00 uur; de locatie is Plasdijk 2a, Markelo.

Uit de MR
Na de oproepen voor een nieuw lid voor de (G)MR, heeft Irene Woudenberg zich aangemeld en deze week
ook al meegedraaid met de MR-vergadering. Wij zijn blij dat Irene vanaf nu aanschuift bij de MR en dat de
MR dus weer voltallig is! Wietse Wes zal vanuit de MR ook aansluiten bij de GMR vergaderingen (de
gemeenschappelijk MR van heel PCPO). Fijn dat ouders zo meedenken met onze school en vereniging!

Even voorstellen
Hallo, ik ben Yasmin Pongers - Wevers en ben de nieuwe logopedist. Ik ga juf Hotske
vervangen. Zoals een aantal van jullie misschien nog weten, was ik een aantal jaar
geleden ook op de Elimschool te vinden als stagiaire van juf Hotske. Ik had het toen
enorm naar mijn zin en ben dan ook blij dat ik hier nu weer mag werken.
Ik behandel alle voorkomende
problemen op logopedisch gebied,
zoals spraak en taal. Ik werk graag
vanuit de interesses en mogelijkheden
van het kind, in een ongedwongen en
positieve sfeer, zodat het kind zichzelf
kan zijn. Ik geloof dat elk kind het verdient om te kunnen
communiceren en hier plezier in te ervaren. Wie weet tot
snel!
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Schoolfruit
Het schoolfruit voor deze week is:
Woensdag:
cherrytomaatjes
Donderdag:
mango
Vrijdag:
appel

Agenda
15 januari:
27 januari t/m 2 februari:
28 januari:
3, 4, 6 februari:
13 en 14 februari:
17 t/m 21 februari:

schoonmaakavond
bijbels themaweek
alle leerlingen ’s middags om 12.00 u vrij
rapportgesprekken
alle leerlingen vrij i.v.m. studie 2-daagse team
voorjaarsvakantie

Doordenkertje
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