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Terugblik 

Na een ontspannen voorjaarsvakantie zijn we deze week weer goed met elkaar gestart op school. Woensdag 
was er al gelijk weer een hoofdluiscontrole. Er zijn gelukkig maar een paar kriebelbeestjes gevonden; de 
meeste groepen zijn luisvrij! Hartelijk dank aan de ouders van de luizencontrole, die dit weer vlot en prettig 
uitgevoerd hebben!  
BB2 en BB3 zijn afgelopen dinsdag naar de Risk Factory geweest. Dit is een belevingsterrein; waar de 
leerlingen veel leren over veiligheid: lichamelijke veiligheid, digitale veiligheid en sociale veiligheid. Via Parro 
hebben de ouders de foto’s al gezien; hierbij ook nog twee foto’s van deze leerzame dag!  
In de groepen zijn we verder veel aan het leren en ontdekken. Hoe leuk is het om het leren ook te verbinden 
met iets doen? Zo ging MB1 niet alleen recepten lezen, maar ook echt een taart bakken (én natuurlijk lekker 
opeten! En ging OB3 niet alleen leren over bloembollen, maar ook echte bloemen zoeken en bekijken!  
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Biddag  
Woensdag 11 maart is er Biddag. We gaan tijdens schooltijd met de groepen OB3 t/m BB3 naar de 
Ontmoetingskerk. Het thema is ‘Vraag gerust!’ God wil ons geven wat we nodig hebben, wij mogen Hem daar 
om vragen! De collecte in deze dienst is voor het zendingsproject ‘Latin Link’.  

 

Voetbaltoernooi 

Ieder schooljaar is op sportpark ‘de Koerbelt’  een schoolvoetbaltoernooi. Wij doen als Elimschool mee aan 
het toernooi voor de groepen 7 en 8. Dit jaar is er voor groep 7 en 8 één voetbaltoernooi-dag, en wel op 
woensdagmiddag 25 maart. Binnenkort starten de voetballers al met trainen, we wensen ze veel plezier en 
succes! 
 

Even voorstellen 

Hoi, mijn naam is Tjalda Frankena en ik ben 22 jaar oud. Ik ben 3e jaars PMT-student 
aan Windesheim Zwolle en loop dit half jaar op de dinsdag en woensdag stage bij 
Aniek. Sinds 8 maanden woon ik voor mijn studie op mezelf in Zwolle. Tijdens 
vakanties en af en toe in het weekend ga ik naar mijn ouders in Assen. Naast school 
speel ik volleybal bij VC Zwolle.  

 

 

Mijn naam is Julia, Ik ben 21 jaar en ik studeer psychomotorische therapie en 

bewegingsagogie op het Windesheim in Zwolle. Daarnaast werk ik als zwemjuf bij 

zwemmen op maat! Mijn hobby’s zijn zwemmen en dansen. De rest van het school jaar 

ga ik stagelopen op de maandag en de dinsdag bij Aniek op de Elimschool!   

Schoolfruit 

Het schoolfruit voor deze week is:   
Woensdag:  sinaasappel 
Donderdag: pastinaak 
Vrijdag:  appel 

 

Agenda  
9 maart:   Biddag 
18 maart   Leerlingen OB1 vrij 
19 maart:   Leerlingen OB1 en OB3 vrij 
25 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 
9 april    Paasviering onder schooltijd 
10 t/m 13 april   Alle groepen vrij i.v.m. paasweekend 

 

Doordenkertje 
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