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Terugblik 

Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Hotske. We hebben met 
alle leerlingen een mooie viering gehouden; waarbij juf Hotske nog een 
laatste keer ons heeft begeleid op het keyboard. Het was een mooi afscheid! 
Deze week is juf Yasmin begonnen als onze nieuwe logopediste.  
 
Ook hebben we vorige week de klaslokalen weer een goede poetsbeurt 
gegeven. Voor alle ouders, broers en leerlingen die geholpen hebben: 
hartelijk dank!  
 

Themaweek ‘Jij doet ertoe!’ 

Maandag start de jaarlijkse Bijbels Themaweek op onze scholen. Dit jaar is 
het thema ‘Jij doet ertoe!’. Voor deze themaweek werken we samen met de 
kerken; en sluiten we ook af met een viering in de kerken over dit thema. Vanuit onze school versieren we 
de kerk in Elsen (Plasdijk 2a, Markelo), de dienst daar begint om 10.00 u. Vanuit de kerk is gevraagd om door 
te geven dat parkeren mogelijk is bij de school naast de kerk.  
Als bijlages bij deze nieuwsbrief vindt u ook een ouderbrief over de themaweek en voor elke dag een 
dagboekstukje om thuis, met uw gezin, te lezen. Zo kunt u dit thema ook thuis meebeleven.  
In de themaweek willen we ook een goed doel ondersteunen door hiervoor geld in te zamelen. Dit jaar is het 
goede doel ‘Latin Link’, een organisatie die in Zuid-Amerika kinderen die in armoede leven weer hoop en 
toekomst wil geven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Latin Link.  

 

Personeel 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gedeeld dat juf Denise Fransen en juf Daphne Scherphof na de 
voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Omdat de taken van juf Fransen deels door juf Laura 
Vosgezang overgenomen worden; kan ze dit niet meer combineren met het lesgeven in BB1. Vanaf de 
voorjaarsvakantie tot de zomervakantie zal daarom meester Arno Slagman op de donderdagen BB1 lesgeven. 
Meester Slagman werkt al op de Wilhelminaschool in Rijssen én in de invalpool van onze vereniging PCPO. 
Van harte welkom bij ons op school! 

 

Middag vrij 

Aanstaande dinsdagmiddag 28 januari gaan de meester en juffen aan de slag met de rapporten. Alle 

leerlingen zijn daarom om 12.00 uur vrij!  

 

Rapportgesprekken 

Maandag 3 februari, dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari zijn er rapportgesprekken. Via Parro heeft u 
zich hiervoor kunnen inschrijven. We verwachten alle ouders op deze gesprekken; zodat we voor alle 
leerlingen de voortgang en ontwikkeling met u kunnen bespreken.  
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Maandvieringen 

Aanstaande woensdag houden we met de hele school weer een maandviering. De maandvieringen houden 
we ongeveer 8x per jaar, waarbij we met de hele school in de gymzaal liederen zingen, een verhaal horen en 
met elkaar vieren dat God er voor ons is. Het is bijzonder om dat met alle groepen samen te mogen vieren! 
Woensdag zal de maandviering in het teken staan van de hierboven genoemde themaweek: “Jij doet ertoe!” 
  

Even voorstellen 

We verwelkomen nog vijf nieuwe studenten bij ons op school. Dit zijn allemaal derdejaars PABO-studenten.  
We wensen onze nieuwe studenten een leerzame en gezellige tijd op de Elim! 
Hieronder stellen zij zich kort aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Rianca ter Haar. Ik ben derdejaars Pabo-student op Viaa in 
Zwolle. Afgelopen maandag 6 januari ben ik begonnen in BB3; hier zal ik (bijna) 
elke donderdag en vrijdag stage lopen. Soms loop ik een volledige week stage. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Daarnaast heb ik een bijbaantje 
bij de Hema. 
Ik kijk er naar uit om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. 
Bovendien hoop ik op een fijne tijd op de Elimschool! 
 

 
Hoi!  
Mijn naam is Lisa Jaspers, ik ben 20 jaar en ik doe de pabo op de Viaa in Zwolle. Ik zit 
nu in mijn derde leerjaar. In dit leerjaar kun je ervoor kiezen om een stage op het 
speciaal basisonderwijs te lopen. Dit leek me erg leerzaam en interessant, daarom loop 
ik nu elke donderdag en vrijdag stage in MB3.  
Ik woon thuis in Den Ham met mijn ouders en mijn zusjes. In mijn vrije tijd houd ik er 
van om te sporten, te wandelen met mijn hond en leuke dingen te doen met mijn 
vriend of met mijn vriendinnen.   
Ik heb erg veel zin in deze stage en hoop hier veel te leren, we zullen elkaar vast nog 
een keer tegen komen. 
 

  
Hallo!  
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Anne-Jet de Hoop, 21 jaar, kom uit Wierden 
en ik ben derdejaars Pabostudent aan de Viaa. Naast studeren werk ik bij de bakker en 
hou ik van creatieve en gezellige dingen doen (met vriendinnen). Vorig jaar heb ik een 
meeloop dag gedaan op de Elim en dat vond ik toen zo gaaf. De manier waarop de 
leerkrachten hier oog hebben voor de kinderen; dat wil ik ook zo kunnen! Binnenkort 
start met mijn stage in MB1. Ik hoop veel van Anja (en Henriët) te leren. Ik heb er zin in! 
We gaan elkaar vast tegenkomen.  
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Hoi allemaal! 
Ik ben Berdien Valk, derdejaars pabostudent. Ik ben 21 jaar en woon in Daarle. Ik 
heb op al een heel aantal scholen stage gelopen en heb nu ontzettend veel zin om 
een half jaar stage te lopen bij jullie op de Elim! Maandag 10 februari begin ik bij 
de kleuters. Naast lesgeven houd ik ontzettend van fotograferen en creatief bezig 

zijn.   Dat creatieve zal vast van pas komen in de komende stage! 😃 Hopelijk zie 
ik jullie snel! 
 
 

Hallo allemaal,  

Ik ben Mirna Dannenberg en ik ben tot de zomervakantie stagiaire op de 
Elimschool. Dit zal ongeveer elke donderdag en vrijdag zijn, met een aantal 
hele weken. Ik ben derdejaarsstudent op de Viaa in Zwolle. Naast studeren 
werk ik in een viswinkel en bak ik veel in mijn vrijetijd. Ik hoop een leuke en 
leerzame tijd te hebben op de Elimschool. Ik heb er in ieder geval erg veel zin 
in!  

Schoolfruit 

Het schoolfruit voor deze week is:   
Woensdag:  mango 
Donderdag: watermeloen 
Vrijdag:  appel 

 

Agenda  
27 januari t/m 2 februari: bijbels themaweek 
28 januari:   alle leerlingen ’s middags om 12.00 u vrij 
3, 4, 6 februari:   rapportgesprekken 
13 en 14 februari:  alle leerlingen vrij i.v.m. studie 2-daagse team 
17 t/m 21 februari:  voorjaarsvakantie 

 

Bijlages 

• Ouderbrief Themaweek 2020 

• Dagboekstukjes Themaweek 2020 

• Flyer Latin Link 

 

 

 

Doordenkertje 
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