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Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2020–2021 nr. 05  10 t/m 30 oktober 2020 

Nieuwsbrief voor 3 weken 

I.v.m. de herfstvakantie is deze nieuwsbrief voor 3 weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 
oktober. 

 

Terugblik 

Deze week hebben we het thema ‘en toen’ afgesloten. De afgelopen weken was onze school vol met kastelen, 
ridders, jonkvrouwen en nog meer! Wat was er veel te leren en te beleven rondom dit thema! Heeft uw kind 
er thuis al over verteld? Hierbij nog een paar foto’s.  
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Ouderbijdrage 

Ieder jaar innen wij de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten waar we geen 
bekostiging voor ontvangen, bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, pasen etc. De hoogte van deze bijdrage is € 15,00 
per leerling per jaar. Bij meerdere kinderen op school betaald u totaal maximaal € 45,00. Kinderen die na 1 
januari 2021 tot 2 april 2021 instromen, betalen € 7,50. De ouderbijdrage is vrijwillig en komt geheel ten 
goede aan de kinderen. 
 
De inning van de ouderbijdrage gaat m.i.v. dit schooljaar 
anders dan u van ons gewend bent. Wij gaan werken met 
‘Schoolkassa’. U krijgt een berichtje via Parro met daarin een 
betaalverzoek. U kunt dan door op de link te klikken ‘Factuur 
betalen’, de betaling voldoen. 
Het bericht met dit betaalverzoek zal rond vrijdag 23 oktober worden verzonden. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. het betaalverzoek, neemt u dan contact op met de directeur, 
Sylvia Minkjan. Ook als de betaling voor u een probleem geeft, neemt u dan gerust contact op via 
directie@elimschoolrijssen.nl.  

 

Vacature onderwijsassistent bij PCPO Rijssen 

Heb jij ‘’oog en hart’’ voor leerlingen? Geniet je van zowel groepsactiviteiten als 
activiteiten met individuele leerlingen? Bezit je goede pedagogische 
vaardigheden en ben je flexibel? Dan hebben wij wellicht een mooie vacature 

voor je, namelijk die van Onderwijsassistent in de invalpool van PCPO Rijssen. 
Er is vanuit de invalpool direct de mogelijkheid om voor langere tijd op de 
Julianaschool te werken. 
Kijk op www.pcporijssen.nl voor de hele vacaturetekst. 

 

 

Nog even ter herinnering: de beslisboom 

Nu verkouden kinderen wel weer naar school mogen (behalve als zij hoesten, koorts hebben of benauwd 
zijn), hebben we vanuit PCPO een nieuwe ‘beslisboom’ gemaakt. Hierin kunt u gemakkelijk zien wanneer uw 
kind wel of niet naar school mag. Bij deze nieuwsbrief en via Parro ontvangt u de beslisboom. Wilt u deze 
goed doorkijken en bewaren om te gebruiken wanneer u twijfel heeft of uw kind naar school mag?  
 

Agenda  
12 – 16 oktober:  Herfstvakantie 
19 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 
29 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Bijlagen 

 Brief ouderbijdrage 
 PCPO beslisboom ‘mag mijn kind naar school?’ 
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Doordenkertje 
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