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Terugblik 

Vorige week woensdag, 2 september, hebben de kinderen van OB1, OB3 en MB1 
geoefend op het plein met verkeer. Ze mochten allemaal een parcours afleggen 
met de fiets. Hierbij waren het op tijd remmen en het omgaan met een 
verkeerslicht de hoofdthema’s.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Verder hebben we, zoals u in de extra editie van de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, genoten van het feest 
van meester Maarten Pas en Mandy. Wat was dat prachtig en wat zag het bruidspaar er schitterend uit.  
Daarnaast merken we dat de kinderen en de collega’s weer helemaal in het ritme van de dagelijkse 
schoolleven zijn gekomen. We kunnen met elkaar genieten en krijgen heel veel kans om van alles te leren.  
 

Vanuit de MR 

De MR heeft deze week weer vergaderd. In deze vergadering in het jaarplan van de school vastgesteld. 
Hierin staan alle ontwikkelingen waar de school dit jaar aan gaat werken. Het vastgestelde jaarplan zal 
komende week ook op de website van onze school geplaatst worden.  
De MR heeft ook gesproken over de corona-maatregelen en de impact hiervan op het onderwijs. Vooral 
door verkoudheden gebeurt het regelmatig dat leerlingen of leerkrachten niet op school kunnen komen. 
Met de MR hebben we gesproken over hoe we digitale mogelijkheden kunnen inzetten om het onderwijs 
toch zoveel mogelijk door te laten gaan.  
De ‘beslisbomen’ – een stappenplan op papier om te bepalen of kinderen met klachten wel of niet op school 
kunnen komen – zijn weer aangepast. Met de MR is afgesproken dat we deze bij deze nieuwsbrief naar u 
allen sturen. U vindt de beslisbomen in de bijlages. Zo kunt u zelf ook zien of uw kind met klachten wel of 
niet naar school mag.  

 

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.  
Hierbij nog een aantal van onze studenten: 
 

Mijn naam is Stijn Buitink, ik ben 19 jaar oud en kom uit Wierden. Ik ben 
derdejaars student aan het Landstede in Raalte. Ik volg hier de opleiding 
onderwijsassistent.  Mijn hobby’s zijn voetballen en stappen met vrienden.  Ik 
loop stage in klas OB3 bij juf Meijer. Ik hoop dat ik mij goed kan ontwikkelen op 
de Elimschool.  
Ik zie een prettige tijd tegemoet en hoop veel te leren!  
 

 
Hallo, Mijn naam is Stefanie Rankenberg. Ik ben 
negentien jaar, woon in Markelo en ben een derdejaars student van de opleiding 
tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker. De eerste helft van het schooljaar 
ben ik hier alleen op de maandag en dinsdag te aanwezig, de tweede helft van het 
jaar komt voor mij ook de vrijdag erbij.  
Mijn hobby’s, naast het werken met kinderen zijn, paardrijden en het trainen van 
onze honden. Daarnaast luister ik graag naar muziek en vind ik het leuk om dingen 
te maken op de naaimachine. 
Ik ben erg blij dat ik hier mag komen stagelopen dit jaar, want ik heb altijd al willen 
werken met kinderen die net ietsje meer aandacht nodig hebben dan sommige 
andere kinderen. Dit is voor mij ook de reden geweest dat ik specifiek voor deze 
opleiding heb gekozen.  

                                              Groetjes, Stefanie 
 
Hallo allemaal! 
 
Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Julia van der Schee , 18 jaar en student 
op het Hoornbeeck college. Ik volg daar het 2e jaar van maatschappelijke zorg. 
Nu moet ik mijn 2e jaar beginnen met een 20 weken stage. Dus zo ben ik hier 
op de Elimschool beland. Supergaaf en vooral heel leerzaam! Ik loop nu mee 
in groep 7 en groep 5. Ik hoop ze veel te leren maar vooral ook van ze te leren. 
Ik zie deze stage als een mooie ervaring voor de pabo wat ik straks wil gaan 

doen. U zult vast af en toe wel wat over mij horen 😉 
 
Groetjes Julia  
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Agenda  
Vanaf 21 sept:  Oudergesprekken, de uitnodiging volgt via Parro 
12 – 16 oktober:  Herfstvakantie 
19 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 
21 oktober:   Hoofdluiscontrole 
29 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Doordenkertje 
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