
  

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

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

 

Nieuwsbrief  
 

 

 

Schooljaar 2020–2021 nr. 17   24 april t/m 21mei 2021 

Nieuwsbrief voor 4 weken 

I.v.m. de meivakantie en Hemelvaart is deze nieuwsbrief voor de komende 4 weken. 
Vrijdag 21 mei ontvangt u de volgende nieuwsbrief. 

 

Terugblik 
Koningsspelen, 23 april 
Op deze zonnige vrijdag startten we allemaal in onze eigen groepen. We mochten beginnen met 
een ontbijt. Vervolgens was er in elke klas een warming up: we hebben samen gedanst, de deuren 
open en de muziek hard aan zodat we toch nog een beetje samen de aftrap konden doen. 
Hierna ging iedere groep met een eigen programma aan de slag. Elke groep ging in ieder geval naar 
buiten om even lekker te springen op het springkussen en ook om het stokkenvang spel te spelen. 
Er waren groepen die allerlei spelletjes in de klas deden en er waren groepen die de spellen buiten 
de klas of in de gymzaal deden. Al met al is er in elke groep op een bijzondere wijze tijd en aandacht 
besteed aan lekker bewegen.  

 

mailto:info@elimschoolrijssen.nl


  

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

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

 

 
 
Projectweek: Een reis door alle landen. 
Deze week was de projectweek op onze school. Sommige groepen bleven in ons eigen mooie land, 
andere groepen maakten een reis naar Spanje, Frankrijk of zelfs Zuid-Afrika!! Tijdens de reizen werd 
er verteld, geproefd, beleefd en geknutseld. Wat is onze wereld toch mooi! U heeft er vast al van 
alles over gehoord, gezien en gelezen. In deze nieuwsbrief nog een kleine foto-impressie van alles 
wat er in de groepen is gemaakt.  
 

Koningsdag 

Vandaag hebben we vanuit de oranje vereniging voor alle leerlingen een rugzakje/tasje gekregen. 
Deze hebben we vandaag met de kinderen meegegeven.  
Op dinsdag 27 april zijn alle leerlingen vrij. Wij wensen iedereen een fijne dag toe! 
 

Personeel 

Juf Berdien Valk mogen we feliciteren met een benoeming binnen de invalpool! Tot de 
zomervakantie werkt juf Berdien Valk nog gewoon binnen onze school en zal ze haar opleiding 
verder afronden.  
 
Het zwangerschapsverlof van juf Anneloes Meijer is op woensdag 21 april begonnen. We zijn 
bijzonder dankbaar voor alles wat je in de afgelopen weken ‘achter de schermen’ hebt gedaan 
voor OB3 en voor de school. We wensen Anneloes een fijn zwangerschapsverlof toe! 
 
Juf Laura Vosgezang is al enkele weken met zwangerschapsverlof. We wensen juf Laura alle goeds 
voor de komende weken! 
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TLV gesprekken 

Afgelopen dinsdag hebben we mooie en inhoudelijke TLV gesprekken mogen voeren. We willen 
alle ouders en verzorgers bedanken dat we vanuit een gezamenlijk belang mochten spreken om te 
komen tot nieuwe TLV aanvragen.  
 
 

Inloopavond 29 april 

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om ouders in onze school te ontvangen. De 
oorspronkelijk geplande inloopavond op 29 april gaat niet door. 
 

Schoolfruit 

Deze week krijgen we het volgende schoolfruit aangeboden: 
Woensdag: komkommer   
Donderdag:  witte pitloze druiven    
Vrijdag:  appels 
 

Welkom! 

 
Op maandag 10 mei start Mats Tijhof in middenbouw 4. We wensen Mats een hele fijne tijd op de 
Elimschool!    

 

Ter inspiratie 
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Agenda 

Dinsdag 27 april   Koningsdag, alle leerlingen vrij 
Maandag 3 t/m vrijdag 7 mei  Meivakantie 
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei        Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 
Dinsdag 25 mei   Extra vrije dag na Pinksteren 
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Een reis door alle landen…. 
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