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Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2020–2021 nr. 09 11 dec. t/m 8 jan. 2021 

Adventstijd 

Advent dat is verwachten  
Zijn Licht in de duisternis 
Zijn Licht in donkere nachten 
Zijn Licht dat eeuwig is. 
 
Straks zal Zijn Licht doorbreken 
wanneer Zijn Ster verschijnt 
Wij wachten op Uw komst Heer 
de duisternis verdwijnt. 

 

Nieuwsbrief voor 4 weken 

I.v.m. de kerstvakantie is deze nieuwsbrief voor 4 weken. De eerstvolgende nieuwsbrief zal 8 januari 2021 
verschijnen. Via Parro zullen we foto’s van de kerstviering e.d. delen.  

 

Terugblik 

Op 3 en 7 december hebben we de verwijzingsgesprekken gevoerd. We kijken terug op goede inhoudelijke 
gesprekken! 

 

Ziekte en vervanging directeur 

Zoals jullie weten, is directeur Sylvia Minkjan de komende maanden 
afwezig in verband met ziekteverlof. Wij wensen Sylvia Minkjan alle goeds 
toe in de komende periode.  
Pieter Olthof zal als Interim Directeur voor 20 uur per week de komende 
maanden verbonden zijn aan de Elimschool. Pieter Olthof vormt samen 
met Angela Klompjan de directie van de school. Zij zullen samen de directietaken voor hun rekening nemen. 
 

 

Privacy voorkeuren, in te stellen via Parro 

Een flink aantal ouders / verzorgers heeft via Parro al aangegeven wat de privacy voorkeuren voor hun kind 
zijn. Een aantal ouders / verzorgers heeft dit echter nog niet gedaan. Toch is het goed om te kijken naar de 
privacy voorkeuren van en voor uw kind.  
We maken regelmatig foto’s voor de nieuwsbrief of voor Parro zelfs, soms ook voor de facebook pagina van 
de Elim. Het is goed om u dan af te vragen:  
Mag uw kind bijvoorbeeld op de foto en mogen leerkrachten deze delen op bijvoorbeeld Parro? Heeft u al 
een nagedacht of social media?  
Wij willen u vragen om de privacy voorkeuren (eventueel nogmaals) te bekijken en wellicht te wijzigen naar 
uw huidige situatie.  
Hoe kan ik de privacy instellingen wijzigen? Dit doet u als volgt:  
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- Open Parro → Dit kan via de app of via talk.parro.com  
- Ga naar het tabblad ‘instellingen’.  
- Tik op ‘privacy voorkeuren’. - Geef hierbij aan wat de privacy voorkeuren voor uw kind zijn.  
Wilt u dit zo snel mogelijk doen? Alvast bedankt.  

 

Kerstviering op de Elim 

Donderdagmiddag 17 december vieren wij kerst op school. Het thema is ‘Het beste nieuws’. Jezus is voor ons 
naar de aarde gekomen, dat is toch het beste nieuws dat er is?! We vieren het kerstfeest dit jaar in onze 
eigen klas met onze eigen juf of meester. Ook krijgen we die dag een lunch van school. Uw kind hoeft dus 
geen brood mee te nemen. De kinderen moeten we een bord, beker, en bestek (vork, mes en lepel) 
meenemen. Denkt u ook aan drinken (en fruit) voor de ochtendpauze? 
Tijdens deze middag zullen we ook met alle leerlingen van onze school naar buiten gaan om samen 
kerstliederen te zingen. Op deze wijze voelen we ons met kinderen en teamleden verbonden. 
 
Alle medewerkers van de Elimschool wensen u en jullie allemaal alvast gezegende feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe! Ondanks deze Coronaperiode hopen we dat iedereen even tot rust mag komen en mag 
genieten van de kleine dingen in en rond het huis! 
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TVL:  Twents 

Verkeersveiligheidslabel 

Afgelopen week hebben we het Twents 
Verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen. 
Ondanks de Coronaperikelen (geen feestelijk 
programma samen met de wethouder) is het 
overhandigen goed verlopen. Vanuit de organisatie 
krijgen we complimenten voor onze medewerking! 
Het nieuwe label is geldig voor de komende twee 
jaar! 
 

 

 

 

 

 

 

Schoolfruit 

Woensdag:  ananas  
Donderdag:  worteltjes    
Vrijdag:  peer     
 

 

 

 

Agenda  
17 december:   kerstviering (onder schooltijd) 
18 december:   12.00 uur  Alle leerlingen vrij!  
21 december 2020 t/m 1 januari 2021: Kerstvakantie 
4 januari 2021:  8.30 uur start school in 2021 
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