
  

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen, tel. 0548 – 54 20 30 

E-mail: info@elimschoolrijssen.nl / Internet: www.elimschoolrijssen.nl 

 

Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2020–2021 nr. 02  28 aug. t/m 11 sept. 2020 

Terugblik 

We zijn alweer twee weken onderweg in het nieuwe schooljaar. We hebben kennisgemaakt met elkaar, 
de regels en afspraken leren kennen en al veel geleerd en geoefend. Op Parro ziet u regelmatig foto’s 
langskomen van alles wat we doen!  
 

Oudercontacten 
Dit schooljaar kunnen we helaas geen informatieavond in school houden. Wel heeft u onderhand het 
informatieboekje van school ontvangen en digitaal het informatieboekje van de groep van uw kind(eren).  
Omdat er geen informatieavond kan zijn, zullen we u als ouders/verzorgers in oktober uitnodigen voor 
een gesprek op school met de leerkracht(en) van uw kind(eren). We zullen de gesprekken zó spreiden, 
dat we in school voldoende afstand kunnen houden. Zo kunnen we toch persoonlijk contact hebben in de 
eerste periode van dit schooljaar.  

 

Tandenpoetsen 

Sinds de coronamaatregelen, poetsen we geen tanden meer op school. In het team hebben we hier 
afgelopen week over gesproken. Voorlopig zien we de coronamaatregelen niet veranderen. Daarnaast 
vinden we dat het tandenpoetsen ook veel (onderwijs)tijd kost. Tandenpoetsen is iets wat goed thuis 2x 
per dag gedaan kan worden. Daarom hebben we als team besloten vanaf nu géén tanden meer te gaan 
poetsen op school.  

 

Ziekmelden van uw kind 

Mocht uw kind ziek zijn of thuis moeten blijven vanwege de corona-maatregelen, wilt u 
dit dan vóór schooltijd telefonisch doorgeven? U kunt tussen 08.00 en 08.30 u bellen met 
het telefoonnummer van school (0548-542030).  
Ook wanneer uw kind (vanaf groep 3) verkouden is, moet hij/zij thuis blijven tot de 
klachten 24 uur weg zijn, of tot uw kind getest is en de testuitslag negatief is.  
 

 

Schoolmelk 

Op onze school boden we altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘schoolmelk’. Net voor de 
zomervakantie kwam het bericht dat het project schoolmelk stopt. U kunt dus geen schoolmelk meer 
bestellen. Als het goed is, heeft u hier via schoolmelk bericht van gehad als u eerder schoolmelk bestelde.  

 

Parro 

Gelukkig kunnen de meeste ouders weer inloggen in Parro. Lukt het bij u nog niet? Wilt u dan proberen of 
u wel in kunt loggen via de website talk.parro.com? Lukt ook dit niet, dan kunt u een e-mail sturen naar 
support@parro.com . De medewerkers van Parro zullen u dan verder helpen.  
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Privacy voorkeuren in Parro 

Denkt u aan het instellen van uw privacyvoorkeuren in Parro?    
Het instellen van uw privacy-voorkeuren gaat als volgt: 
Stappen in Parro: 
1. Ga naar instellingen 
2. Klik op ‘Privacy voorkeuren’ 
3. Vul uw privacy voorkeuren in en klik vervolgens op opslaan. 
4. Vul dit in voor al uw kinderen. 
 

Even voorstellen 

Als Elimschool zijn we opleidingsschool. Dit betekent dat we open staan om met en van studenten te leren. 
Er zullen in onze school dan ook regelmatig studenten te vinden zijn. Er zijn studenten die gekoppeld zijn 
aan een groep maar er zijn ook studenten die meelopen met de orthopedagoge of bij de psychomotorisch 
therapeut. De studenten zullen zich in de komende nieuwsbrieven aan u voorstellen.  
Hieronder alvast de eerste studenten: 

Mijn naam is Ichelle Stegink en ik ben 22 jaar. Het afgelopen schooljaar heb ik mijn pre master gehaald, 
waardoor ik dit jaar met de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht kan beginnen. 
Onderdeel van deze master is een geheel jaar stage lopen. Die stage loop ik bij Anne Maneschijn, de 
orthopedagoog op de Elimschool en andere PCPO-scholen. Ik ben op maandag en 
donderdag op school te vinden, maar zal die dagen ook vaak op andere PCPO-
scholen zijn.  

Voordat ik met de master begon, heb ik de PABO in Enschede gedaan. Ik sta heel 
erg graag voor de klas en heb hier ook een leuke baan in gevonden als inval 
leerkracht in het basisonderwijs. Met mijn invalwerk kom ik op heel veel 
verschillende scholen, wat ik naast super leerzaam ook nog eens heel leuk vind. 
Behalve invalwerk in het basisonderwijs geef ik ook al een aantal jaren bijles aan 
middelbare scholieren in Raalte. Dit doe ik nog altijd met veel plezier. 

Als ik niet bezig ben met mijn opleiding of werk, doe ik graag leuke dingen met vriendinnen. In mijn vrije 
tijd sport ik af en toe, lees ik veel boeken en speel ik graag bordspelletjes. Verder hebben wij thuis twee 
hele leuke honden, Bowie en Balou, waar ik graag mee wandel. 

 

Hallo Allemaal, 
 

Mijn naam is Fenna Ravestein en ik word aanstaande 30 augustus 23 jaar oud. 

Op dit moment ben ik bezig met het laatste half jaar van mijn opleiding 

psychomotorische therapie en bewegingsagogie. Daarom zal ik de komende 

maanden stagelopen bij Aniek Rolleman. Mijn hobby’s zijn fotograferen en 

lekker koken. Van het lekkere koken geniet ik vooral samen met mijn vriend 

in ons knusse huisje gevestigd in Zwolle. Op de dinsdag en woensdag zal ik 

aanwezig zijn op de Elimschool en vanaf de herfstvakantie waarschijnlijk ook 

op de vrijdagen. Graag kom ik jullie allen tegen op school voor het maken van 

een praatje.  

 

                       Groet, Fenna Ravestein 
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Hallo iedereen, 

Mijn naam is Danique Blikmans. Ik ben 18 jaar en woonachtig in Enter.  

Dit jaar mag ik stage komen lopen op de Elimschool in groep BB2 bij 
Harold Kruizinga. In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij mijn paard of doe ik 
leuke dingen met mijn vriendinnen. Ik heb erg veel zin om dit jaar om 
stage te mogen lopen op deze school. Ik zit op dit moment in leerjaar 2 
van de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Twente in Almelo. 
Als ik deze opleiding heb afgerond, wil ik graag doorleren op de pabo. 

Misschien zie ik u dit jaar nog voorbij komen 

Groetjes, Danique Blikmans 

 

 

 

Hallo! Mijn naam is Arno Boerman. Ik loop de komende maanden mee 

bij MB4, voor mijn onderzoekstage van de pabo.  

 

Ik woon samen met mijn vrouw Yvonne en onze kinderen Emma (10) en 

Alec (7) in Markelo. Naast mijn deeltijdstudie pabo werk ik als 

internetredacteur bij de NOS. 

 

Ik voel me enorm welkom op de Elimschool en ik verheug me op de 

komende periode. 

 

 

 

 

Hallo,  
 
Ik ben Myrthe. Ik ben 17 jaar oud en ben een tweede jaars student van 
landstede Raalte en volg de opleiding onderwijsassistent. Ik hoop dit 
schooljaar op de Elimschool veel ervaring op te doen en een gezellige tijd 
te hebben met de kinderen en leraren. Mijn hobby's zijn hockeyen en 
fotograferen. Daar kan ik mijn energie en creativiteit in kwijt. Ook 
afspreken met vriendinnen vind ik leuk om te doen. 
 
Ik hoop een heel leuk en leerzaam jaar tegemoet te gaan. 
 
Groetjes, 
Myrthe Booyink.  
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Hoi, Ik ben Esmee Klink en ik ben 17 jaar oud.  
Aankomend jaar mag ik stage komen lopen bij de Elimschool 
in Rijssen, ik ben hier te vinden op de maandag, dinsdag en 
vanaf februari ook op de woensdag. 
Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
(GPM) op Landstede Raalte.   
In mijn vrije tijd sta ik graag op de tennisbaan en ben veel 
samen met vriendinnen.  
 
 

 

Agenda  
2 september  Praktische verkeerslessen OB1, OB3 en MB1 (rondom school) 
9 september  MR vergadering 

 

Doordenkertje 
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