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Terugblik
Enkele weken geleden hebben we alle ouders van onze school gevraagd om de enquête ‘evaluatie
thuisonderwijs in de Coronaperiode’ in te vullen.
We willen alle 39 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld hartelijk bedanken voor de
complimenten en het geven van feedback. De uitslag hebben we richting het team en de MR
teruggekoppeld. Fijn om te zien dat we vanuit de eerste lockdownperiode ons verder hebben
kunnen ontwikkelen om het onderwijs zo goed als mogelijk af te stemmen op de kinderen.
Uiteraard hopen we dat er in de komende tijd geen nieuwe lockdownperiode meer gaat komen.
Mocht dat wel zo zijn, dan nemen we de ontvangen complimenten en feedback mee om het
onderwijs op afstand weer zo optimaal af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van team,
kinderen en ouders!
Nieuw leven!
Op 29 april is Kiki Vosgezang geboren. Wij wensen Jasper, Laura en Kaj veel geluk met hun zusje
Kiki!

In de afgelopen week hebben we in onze groepen aandacht besteed aan Hemelvaart en
Pinksteren. Namens het team wens ik jullie goede en gezegende Pinksterdagen toe!
We hebben een extra lang Pinksterweekend en verwelkomen alle kinderen weer op woensdag 26
mei 2021!
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Kamp BB2 en info overige groepen
Van 26 t/m 28 mei gaan de kinderen van BB2 op schoolkamp. We wensen de kinderen en
begeleiders goede en gezellige dagen toe!
In goed overleg met het team is het op dit moment helaas niet mogelijk om met verschillende
groepen gelijktijdig op schoolkamp te gaan. Toch gunnen we alle kinderen van OB1 t/m BB1 een
gezellige activiteit per groep. We plannen per groep een gezellig moment in week 26 of week 27.
We zullen die activiteit combineren met de verjaardagen van de meesters en de juffen. Nadere
informatie ontvangt u via Parro.

Personeel
Vandaag, vrijdag 21 mei, ontvangt u naast deze nieuwsbrief een aparte mail over de
werkzaamheden van directeur Sylvia Minkjan.
Als STAF van de Elimschool krijgen we steeds meer zicht op het formatieplaatje van 2021-2022.
Aangezien er in de komende weken nog verschillende HIA's zijn, zullen we de definitieve
groepsindeling eind juni gereed hebben. De formatie zullen we dan op donderdag 23 juni in de MR
bespreken, zodat we jullie daarna spoedig kunnen informeren over de groepsindeling van 20212022.

Schoolfruit
Komende week hebben we een korte schoolweek. We doen ons best om onderstaand fruit op tijd
geleverd te krijgen. Wellicht kunt u voor de zekerheid uw zoon of dochter voor woensdag 26 mei
vanuit huis een stukje fruit meegeven.
Woensdag: Galiameloen
Donderdag: Snacktomaatjes
Vrijdag:
Sinaasappel

Agenda
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Donderdag 17 juni

2e Pinksterdag
Extra vrije dag na Pinksteren
Alle leerlingen 's middags vrij in verband met een
vergadermiddag van het team.
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Ter inspiratie
#41 Ik moet weggaan Pinksteren
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