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Terugblik 

Na een periode van ‘onderwijs op afstand’ en het verzorgen van de noodopvang mogen we maandag 8 
februari alle kinderen weer op school ontvangen. 
Afgelopen week hebben we namens het team een blijk van waardering aan jullie gegeven! We hopen dat de 
bloembolletjes al uitkomen, zodat jullie mogen genieten van de lente in huis! 
 

Personeel 

Juf Sylvia Minkjan 
Eind november 2020 is onze directeur, juf Sylvia Minkjan, met ziekteverlof gegaan. Afgelopen week heeft 
Sylvia weer contact gehad met de bedrijfsarts. In gezamenlijk overleg is besloten dat er een eerste begin 
gemaakt mag worden met de re-integratie. Komende week zullen Sylvia en Pieter kennismaken. Tot nader 
bericht is Pieter Olthof aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor de school.  
We wensen Sylvia alle goeds toe in de komende periode! We gunnen haar een goed herstel toe! 
 
Laura Vosgezang 
Zoals jullie wellicht gehoord of gelezen hebben, is Laura Vosgezang zwanger. Laura is onze Intern Begeleider 
en staat (normaal gesproken) op maandagochtend voor BB2.  
In verband met de huidige Coronacrisis zijn de regels ten aanzien van leerkrachten die zwanger zijn 
aangescherpt. Vanaf de 28e zwangerschapsweek mogen medewerkers niet meer voor een groep kinderen 
lesgeven. Dit maakt dat juf Laura Vosgezang vanaf 8 februari niet meer voor de klas mag staan. We zijn blij 
dat juf Esther Vossebelt de werkzaamheden van juf Laura gaat overnemen. Vanaf 9 februari zal Esther om de 
week op dinsdag (en over een aantal weken op maandagochtend) de kinderen van BB2 gaan begeleiden. 
Tevens zal Esther vanaf 22 maart de functie van Intern Begeleider tot de zomervakantie van Laura 
overnemen. 
We wensen Laura veel succes en sterkte toe in de komende weken! 
 
Juf Anneloes Meijer 
Voor het zwangerschapsverlof van Anneloes Meijer zullen we komende week sollicitatiegesprekken voeren. 
Wanneer we een geschikte kandidaat hebben gevonden, zullen we dat delen met de ouders en verzorgers 
van OB3. Juf Anneloes zal ook vanaf haar 28e zwangerschapsweek (vanaf 8 maart 2021) niet meer voor de 
groep mogen staan. We wensen juf Anneloes ook veel succes en sterkte toe in de komende periode! 
 
Juf Anke Kreijkes 
Tijdens de afgelopen lockdown is juf Anke geopereerd aan haar pols. Gelukkig verloopt het herstel goed. Juf 
Esther en meester Martijn staan gedurende de hersteltijd van juf Anke voor MB3.  
Aangezien de operatie succesvol is verlopen, zal juf Anke ook geopereerd worden aan haar andere pols. Dit 
zal waarschijnlijk op 18 februari gaan gebeuren. Omdat juf Esther deels ingezet gaat worden voor BB2, zal 
ook meester Martijn enkele dagen van het verlof van juf Anke voor zijn rekening nemen. 
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Even voorstellen: 
Hoi allemaal!  
Mijn naam is Berdien Valk en ik ben 22 jaar. Ik ben vierdejaars PABO student en loop het laatste half jaar van 
mijn opleiding mijn LiO bij de kleuters op de Elim! Ik zal vier dagen in de week voor de klas staan, afwisselend 
ben ik de dinsdag of woensdag ‘vrij’ om te werken aan mijn afstudeeronderzoek.  
Misschien kennen jullie mij al! Dat kan… ik liep namelijk vorige jaar ook stage op de Elimschool. Daarnaast 
maakte ik afgelopen november ook de schoolfoto’s op de Elimschool!   
Ik heb ontzettend veel zin om opnieuw op de Elimschool les te geven en mijn onderzoek uit te voeren. 
Hopelijk tot ziens!  
 

 
 
 

School weer open 

In een aparte bijlage ontvangt u alle gemaakte afspraken rond het heropenen van de school op maandag 8 
februari 2021. 
Als team vinden we het fijn om alle kinderen weer te mogen verwelkomen! 
 

Ter inspiratie 
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Agenda  
 
8, 9, 11 februari:  Rapportgesprekken worden verplaatst naar 15 t/m 18 maart 2021. 
 
12 februari:   In verband met de lockdown zullen we het rapport meegeven op 19 maart 
    2021. 
 
19 februari:   De studiedag van 19 februari gaat niet door. We hebben een normale 
    schooldag. Mocht u in een eerder stadium andere plannen hebben bedacht,
    dan lees ik het graag. P.olthof@elimschoolrijssen.nl 
 
22 /m 26 februari:  Voorjaarsvakantie 
 
1 maart 2021:   Studiewerkdag voor het team. Alle kinderen vrij. 
 
 
15 t/m 18 maart:  Rapportgesprekken 
 
19 maart:   Rapport gaat mee. 
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