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Terugblik 

Wat was het een bijzonder schooljaar! Door de coronacrisis is het jaar 
heel anders verlopen dan we vooraf hadden gedacht. Gelukkig 
kunnen we nu in goede gezondheid het schooljaar met elkaar 
afsluiten, en hopen we na de vakantie elkaar ook weer in gezondheid 
op school te mogen ontmoeten.  
Deze week is er in alle groepen gezellig afgesloten met lekker eten, 
spelletjes en leuke activiteiten. In OB3 en MB1 was er nog iets 
bijzonders: we hadden een heuse boekenmarkt in school, waar alle 
leerlingen boeken uit mochten kiezen om in de vakantie thuis te 
lezen. Deze boeken mogen ze daarna ook houden, want in OB3 
krijgen we komend schooljaar een nieuwe leesmethode.  
Bij de boekenmarkt oefenden we gelijk met rekenen en betalen, want 
alle leerlingen hadden een ‘betaalkaart’ en mochten bij de ‘chef 
boekenmarkt’ zelf betalen!  
  

Afscheid schoolverlaters  

Afgelopen week was het zo ver: het 
afscheid van onze schoolverlaters! 21 
leerlingen maken de overstap naar het 
voortgezet onderwijs. Afgelopen dinsdag 
was er een gezellige feestdag, met een 
heerlijk ontbijt, zwemmen in het 
zwembad, en afsluiten met patat. Wat was 
het gezellig!  
Afgelopen woensdagavond hebben we 
met alle schoolverlaters en hun 
ouders/verzorgers afscheid genomen in 
onze gymzaal. Er waren mooie woorden 
voor de leerlingen; ze hebben vol trots hun 
opgenomen lipdub gepresenteerd en we 
kregen als school een mooi cadeau.  
Hierna was het nog lang onrustig in de 
Elimschool, omdat er nog een feestavond 
was voor onze schoolverlaters met de 
leerkrachten en collega’s van deze 
groepen. Spelletjes spelen, lekker eten én 
in het donker verstoppertjes spelen in de 
school: het was een mooi afscheid!  
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Geboren 

Wat een bijzondere week, twee juffen hebben een kindje mogen 
ontvangen!  
 

Op 27 juni is Jet geboren! Jet is de dochter van juf Esther Vossebelt en haar 
man Gerwin, en zusje van Romi.  

En op 2 juli is Bas geboren! Bas is de zoon van juf Fenice Lankamp en haar 
man Hans, en broertje van Lara.  
 
We wensen beide juffen en hun gezinnen heel veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun 
kinderen! 
 

Schooltijden komend schooljaar 

Komend schooljaar werken we weer met de ‘gewone’ schooltijden. Alleen OB1 t/m MB1 gaan nu op vrijdag 
tot 12.00 u naar school. Hieronder nog even de schooltijden voor het komende schooljaar:  

 
Maandag      8.30 – 14.45*        
Dinsdag 8.30 – 14.45       
Woensdag   8.30 - 12.15          
Donderdag  8.30 – 14.45      
Vrijdag          8.30 – 12.00 (OB1 t/m MB1) 

   12.35 - 14.45 (MB2 t/m BB3)  
 

* groep 1 leerlingen gaan op maandag tot 12.00 uur naar school. 
 
Wilt u rekening houden met deze schooltijden, en dit ook aan het taxibedrijf doorgeven als uw kind met de 
taxi naar school gaat?  
 
’s Ochtends mogen leerlingen vanaf 8.15 uur op het plein komen, dan is er pleinwacht. Om 8.25 uur gaat de 
eerste bel en mogen leerlingen naar binnen gaan, we verwachten dat iedereen uiterlijk 8.30 uur in de klas 
zit.  
 

In- en uitgangen 

Komend schooljaar gaan we ook – voor de groepen OB3 t/m BB2 terug naar de ‘oude’ in- en uitgangen. Dit 
betekent dat leerlingen die lopend of met de fiets op school komen; vanaf de Molenstraat het plein opkomen 
en ook aan de Molenstraat weer naar huis gaan.  
Leerlingen die met de auto of taxi worden gebracht en gehaald, worden aan de Weijerdstraat afgezet en 
komen vanaf de Weijerdstraat het plein op en af.  
Voor OB1 is hier een uitzondering in gemaakt. Omdat komend schooljaar ouders nog geen kinderen in school 
mogen brengen; blijft het zo dat wij de leerlingen mee naar binnen nemen. Ouders brengen hun kind dus tot 
het hek van school. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Voor OB1 betekent dit dat alle leerlingen van OB1 bij de Weijerdstraat het plein op mogen komen. Zij mogen 
om 8.15 uur het plein op als zij nog even willen spelen; om 8.25 uur (bij de eerste bel) nemen de leerkrachten 
de leerlingen mee naar binnen. We verwachten ook voor OB1 dat alle leerlingen om 8.30 uur binnen zijn in 
de klas.  

 

Agenda   

 

3 juli Start zomervakantie; alle leerlingen om 12.00 u vrij!  

17 augustus Start nieuwe schooljaar om 08.30 u 

17 augustus Hoofdluiscontrole 
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Doordenkertje 

We wensen u allen een hele goede zomervakantie, en hopen alle leerlingen op 17 augustus weer gezond en 
wel te ontmoeten!  
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