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Terugblik 

In de afgelopen twee weken hebben we als team op een fijne en plezierige wijze binnen onze school 
mogen werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 

 

Tot op heden is het ons gelukt om de ziekte e/o quarantaine vervangingen zo goed mogelijk intern 
op te lossen. We merken wel dat er in onze directe omgeving mensen positieve testuitslagen krijgen. 
Dit maakt dat de kans aanwezig is, dat we in de komende weken te maken kunnen krijgen met 
groepen die thuisonderwijs zullen krijgen. Uiteraard doen we ons best om dat te voorkomen, maar 
we merken wel dat er vanuit de invalpool geen mensen beschikbaar zijn om te kunnen invallen en 
dat onze ‘eigen’ oplossingen grenzen gaan bereiken. We zijn als team goed in gesprek om ons te 
blijven houden aan de opgestelde afspraken om besmettingen te voorkomen. 

 

In de komende week bereiden we ons verder voor op het Paasfeest! Namens het team wens ik jullie 
voor volgend weekend alvast goede paasdagen toe waarbij we (waarschijnlijk) digitaal zullen 
deelnemen aan verschillende paasvieringen! 

 

Personeel 

Achter de schermen zijn we aan het werk om de formatie voor 2021-2022 zo goed mogelijk voor 
te bereiden. In goed overleg met PCPO en onze MR hebben we gesproken over de directievoering 
van de Elimschool per 1 augustus 2021. Sylvia Minkjan gaat na de zomervakantie drie dagen per 
week werken. Daarom gaan we voor de Elimschool op zoek naar een adjunct-directeur voor twee 
dagen in de week.  
 

Paasviering - herhaling 

Op donderdagmiddag 1 april vieren we Pasen in onze eigen groep.  
Alle groepen werken in deze veertigdagentijd naar het Paasfeest toe.  
 
Het thema voor de paasviering is “Licht”. 
‘Er zijn veel dingen die we niet zeker weten. Maar op één ding mogen we altijd vertrouwen: Dat het 
weer licht mag worden. Elke morgen laat God zien dat het licht wordt. Als de zon gaat schijnen, 
mogen we denken aan Zijn trouw. Ook als het donker is in ons leven, zal God het opnieuw licht 
maken. Dat deed Hij ook nadat Jezus gestorven was. Het was donker in de nacht, maar met Pasen 
brak het nieuwe licht door!’ 
 
We zullen in alle groepen foto's en filmpjes maken om vervolgens met jullie via Parro te delen.  
Aan het einde van de paasviering is er nog een lekkere verrassing en krijgen de leerlingen een klein 
presentje mee. 
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Verkeersexamen 

Op woensdag 7 april hebben de kinderen van groep 7 (BB1) hun theoretische verkeersexamen. Na 
maanden hard oefenen komt het vast goed en halen de kinderen hun diploma. 
Het praktische verkeersexamen gaat dit jaar niet door. 

 

 
 

 

Projectweek “Een reis door alle landen” 

In de week van 19 tot 23 april staat de projectweek in de planning. De workshops hebben we 
preventief gecanceld maar we willen toch met de hele school een aantal gezellige en creatieve 
middagen organiseren. Het thema is “Een reis door alle landen” waarbij iedere groep aan de slag 
gaat met het gekozen land.  

 

Koningsspelen en Koningsdag 

Vrijdag 23 april is het alweer zover, de Koningsspelen! De kinderen mogen verkleed (oranje) op 

school komen. De dag begint met een heerlijk, gezamenlijk ontbijt op school. Wilt u een bord, 

beker, bestek en een plastic tas meegeven? Vervolgens gaan de leerlingen in hun eigen klas de 

Koningsspelen vieren. We maken er natuurlijk een vrolijke, sportieve dag van. Helaas kunt u, i.v.m. 

de coronamaatregelen, niet komen kijken. Er zijn aangepaste schooltijden: OB1, OB3 en MB1 zijn 

om 11.45 uur vrij, MB2, MB3, MB4, BB1 en BB2 zijn om 12.00 uur vrij.  

Schoolfruit 

Deze week krijgen we het volgende schoolfruit aangeboden: 
Woensdag: gele meloen  
Donderdag:  sinaasappel  

Mocht uw zoon of dochter dit niet lusten, wilt u dan zelf een ander stukje fruit meegeven? 

 

 

  

mailto:info@elimschoolrijssen.nl


  

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen, tel. 0548 – 54 20 30 

E-mail: info@elimschoolrijssen.nl / Internet: www.elimschoolrijssen.nl 

 

Ter inspiratie 

Onderstaand lied van Sela geef ik jullie mee ter inspiratie. 

 

IK LEEF 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
  
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 

Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 

Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 

Mijn rijkdom is de Heer! 
 

Ik volg met open handen 

en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 

Ik leef...  
Tekst: Peter Dijkstra, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
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Agenda  
 
31 maart:   Geen studiedag: Kinderen gaan naar school. 
1 april:    Paasviering in de groepen 
2 april:    Goede Vrijdag – leerlingen vrij 
5 april:    Tweede Paasdag – leerlingen vrij 
23 april:   Koningsspelen (met eigen groep). 
27 april:   Koningsdag: alle leerlingen vrij 
3 t/m 7 mei:   Meivakantie: alle leerlingen vrij 
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