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Terugblik 

Afgelopen woensdag mochten we biddag vieren. In de Ontmoetingskerk ging het 
over het thema ‘Vraag gerust!’ Door het samen zingen van liederen, samen 
bidden en het luisteren naar een uitleg vanuit de Bijbel mochten we over dit 
thema leren dat God ons wil geven wat we nodig hebben. Daarvoor hoeven we 
geen bijzondere dingen te doen, te hebben of te organiseren. We hoeven alleen 
maar onze handen te vouwen!  De opbrengst van de collecte in de dienst was 
voor het zendingsproject ‘Latin Link’.  

 

Coronavirus 

Zoals u gisteren via Parro  hebt kunnen lezen, zijn er landelijk extra maatregelen 
ingesteld om het coronavirus te begrenzen. Alle ouders/verzorgers hebben 
vandaag hier ook een brief over ontvangen vanuit ons schoolbestuur. Leerlingen 
met (milde) gezondheidsklachten moeten thuis blijven. Dit gaat dus om niezen, 
een loopneus, hoesten of verhoging. Wilt u het doorgeven aan de 
groepsleerkracht als uw kind deze klachten heeft en thuis blijft?  
Wanneer ook leerkrachten thuis moeten blijven in verband met ziekteklachten, kan het zijn dat er groepen 
geen les kunnen krijgen. We zullen u dan via Parro of telefonisch hierover berichten. We hopen dat het 
onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan, maar vragen ook om uw begrip als er geen vervanging mogelijk 
is.  
 
In verband met het coronavirus worden ook verschillende activiteiten afgelast. Dit betekent dat de 
techniekweek voor groep 7 is afgelast. Ook het schoolvoetbaltoernooi, dat op 25 maart zou plaatsvinden, 

gaat niet door. Dit vinden we heel jammer voor onze leerlingen die al enthousiast met de eerste training 
waren begonnen, maar het is belangrijk om met elkaar begrip te hebben voor deze maatregelen om samen 
het virus in te dammen. We hopen dat het misschien later in het schooljaar mogelijk is om het 
schoolvoetbaltoernooi alsnog plaats te laten vinden.  

 

Sparen schoolreis en kamp 

Dit jaar gaan de groep 8 leerlingen uit BB3 en BB2 van 18 t/m 20 mei op kamp. De andere leerlingen van de 
school gaan dit jaar op schoolreis. De leerlingen van MB1, MB2, MB3, BB1 en de groep 
7 leerlingen van BB2 gaan op dinsdag 19 mei op schoolreis. Vooralsnog gaan we ervan 
uit dat deze activiteiten gewoon door kunnen gaan en dat het coronavirus tegen die 
tijd onder controle is. Het schoolreisje van OB1 en OB3 wordt nog gepland, hier hoort 
u later meer over.  
 
Wát we allemaal gaan doen is nog een verrassing; maar om het kamp en de schoolreis 
mogelijk te maken, willen we u wel vast vragen om uw bijdrage hiervoor over te maken.  

Voor de groep 8 leerlingen die op kamp gaan, zijn de kosten €50,- per leerling.  

Voor de leerlingen van MB1 t/m BB2 die op schoolreis gaan, zijn de kosten €25,- per leerling.   
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Wilt u het bedrag voor uw kind overmaken op rekeningnummer NL48 RABO 0122 0373 16 t.n.v. Elimschool 
Rijssen; onder vermelding van de naam en de groep van uw kind?  
U mag ook sparen voor het kamp of schoolreisje, door de komende maandagen gepast geld in een envelop 
mee te geven aan uw kind (met de naam en groep van uw kind op de envelop).  

 

Vakantierooster 

Binnen onze schoolvereniging PCPO is het vakantierooster voor 2020-2021 vastgesteld. Hier kunnen nog 
studiedagen en extra vrije dagen per school aan toegevoegd worden; deze worden dan in de jaaragenda van 
school opgenomen. Hierbij vast de vastgestelde vakanties voor het komende schooljaar:  
 

Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 
Paasvakantie 02-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag 27-04-2021 
Meivakantie 03-05-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaartsdag 13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren 24-05-2021 
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruit voor deze week is:   
Woensdag:  watermeloen 
Donderdag: grapefruit     
Vrijdag:  sinaasappel 

 

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