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Terugblik 

We zijn al weer een heel aantal weken onderweg in dit schooljaar. Ook al gaan er 
door het coronavirus een heleboel dingen anders dan anders, binnen onze school zijn 
we wel volop in ontwikkeling. Zo hebben we in de afgelopen weken twee 
studiedagen met ons team gehad, waarbij we met elkaar nieuwe plannen hebben 
gemaakt voor ons onderwijs. In de studiedag die gisteren (online) plaatsvond, 
hebben we een begin gemaakt met hoe we andere vormen van leren in ons onderwijs 
in kunnen zetten. Bewegend leren, spelend leren, praktisch leren, creatief leren. 
Allemaal vormen om nog meer aan te sluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van 
onze leerlingen. Dit schooljaar gaan we hierin dingen onderzoeken, uitproberen en 
uitwerken. Via Parro of via een kind zult u hier vast af en toe iets van merken!  

 

Nieuwe leerlingen 

Op het SBO kunnen gedurende het hele schooljaar nieuwe leerlingen instromen, als het SBO voor hen een 
passende(r) plek is, of door een verhuizing. Ook deze weken stromen nieuwe leerlingen in: In OB1 is Levi 
afgelopen week gestart. In MB1 starten maandag Rezz, Haidar en Benjamin. Welkom op onze school en we 
hopen dat jullie snel gewend zijn bij ons! 

 
 

Personeel 

Aanstaande maandag start juf Fenice Lankamp na haar bevallingsverlof weer op school in MB2. Juf Lankamp 
heeft al meegekeken in de groep en heeft veel zin om weer te starten! Omdat juf Lankamp terugkomt, was 
deze week de laatste week voor juf Susanne Derksen in MB2. Juf Derksen is al begonnen met een nieuwe 
invalperiode op de Johan Frisoschool. We hebben juf Derksen van harte bedankt voor haar inzet in MB2 en 
wensen haar veel plezier op de Johan Frisoschool!  

 

 

Ouderbijdrage 

Vrijdag 23 oktober hebt u de link ontvangen voor de betaling van de ouderbijdrage. Het was voor ons ook 
spannend om te zijn hoe het nu via ‘schoolkassa’ zou gaan. Wat fijn dat er al zoveel betalingen binnen zijn! 
Mocht u nog vergeten zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u dit alsnog doen via de link die u op 
vrijdag 23 oktober hebt ontvangen.  
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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.  

 

Schoolontbijt en schoolfruit 

Aanstaande dinsdag, 3 november, is het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind hoeft deze 
dag thuis dus niet te ontbijten, dit doen we lekker op school! Wilt u uw kind wel een 
bord, beker en bestek meegeven?  
In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u nog meer informatie lezen over het 
schoolontbijt. 
 
Verder krijgen we vanaf 11 november weer een heel aantal 

weken ‘schoolfruit’. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt uw kind dan fruit van 
school en hoeft u zelf geen fruit mee te geven (tenzij er een fruitsoort aangeboden 
wordt dat uw kind echt niet lust, dan mag u een vervangend stuk fruit meegeven). 
Van tevoren hoort u welk fruit er aangeboden wordt zodat u zelf kunt bepalen of uw 
kind het fruit lust. We gaan wel met de kinderen samen ontdekken welke 
fruitsoorten er allemaal zijn en zullen ook zeker uw kind motiveren om van de 
verschillende soorten te proeven.  

 

Dankdag 

Woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Wij vieren dit als school dit jaar – vanwege de 
coronamaatregelen – niet in de kerk, maar in de eigen klas. Het thema van deze dankdag is ‘Dank God in 
alles’. Hoe kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 27:14-44 laat 
Paulus zien dat het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is naar Rome, belandt het schip in een zware storm. 
Toch neemt hij op dat heen en weer slingerende schip de tijd om te eten en de Heere te danken voor wat Hij 
geeft. Zo mogen ook wij – ondanks alle omstandigheden – God blijven danken voor wat Hij geeft.  
 
De afgelopen jaren zamelen we rondom dankdag levensmiddelen in voor de voedselbank. Dit jaar kan dit 
helaas niet doorgaan. Toch willen we ook dit jaar de voedselbank Rijssen-Holten graag ondersteunen. U mag 
uw kind daarom komende week geld meegeven als bijdrage voor de voedselbank. Als bijlage bij deze 
nieuwsbrief vindt u een brief van de Voedselbank.  

 

Corona-update 

Nu er meer besmettingen in onze regio zijn, komen er ook vaak vragen vanuit ouders over de 
quarantaineperiode. Belangrijk is dat, wanneer iemand in het huisgezin positief getest wordt op corona, álle 
huisgenoten in quarantaine moeten. Deze quarantaine duurt 10 dagen na het laatste contact met degene 
die corona-positief is, óf 10 dagen nadat degene die corona-positief is, klachtenvrij is. Kinderen kunnen in 
deze tijd dus niet naar school en zullen vanuit school thuiswerk krijgen.  
Dit betekent dat - wanneer een huisgenoot (ouder, verzorger, broertje, zusje, etc.)-  positief getest wordt op 
corona, iedereen in huis afstand moet houden van degene die corona-positief is. Als dat lukt, mogen kinderen 
na 10 dagen quarantaine weer naar school. Wanneer het níet lukt om afstand te houden, moet degene die 
corona-positief is eerst 24 uur klachtenvrij zijn, en moeten alle huisgenoten (dus ook kinderen) daarná nog 
10 dagen langer in quarantaine.  
 

Agenda  
3 november:  Nationaal schoolontbijt 
4 november:   Dankdag 
11 november  Start schoolfruit 
18 november:   ICT-scholingsdag; alle leerlingen vrij! 
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Bijlagen 

❖ Uitnodiging dankdag 4ing Hervormde Gemeente Rijssen 
❖ Brief van de voedselbank 
❖ Vacature BSO Kindertuin 
❖ Informatie met betrekking tot het schoolontbijt 

 

Doordenkertje 
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