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Terugblik 
 
Kamp BB2 
BB2  kijkt terug op een zeer geslaagd schoolkamp. Fijn dat we in deze coronaperiode toch met BB2 
op kamp mochten gaan. We gunnen alle kinderen een mooi afscheid van de Elimschool. 
In onderstaande ziet u twee foto's van het schoolkamp. 
 

             
 
 
 
Nieuw leven! 
Op dinsdag 1 juni (uitgerekende datum) is Loa Meijer geboren! 
We feliciteren juf Anneloes met de geboorte van Loa en wensen haar en haar gezin veel geluk en 
Gods zegen. 
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Activiteit OB1 t/m BB1 

Via de eigen medewerkers van de groep ontvangt u nadere informatie over een activiteit voor de 
groepen OB1 t/m BB1. Dit organiseren we als ‘alternatief’ voor de schoolkampen. Deze activiteit zal 
ook in het teken staan van de verjaardagen van de juffen en de meesters. 

 

Route 8 

Vanaf dit schooljaar is het ook voor het speciaal basisonderwijs verplicht om de eindtoets af te 
nemen. Onze schoolverlaters zijn een ochtend druk aan de slag geweest met de adaptieve, digitale 
eindtoets Route 8. Deze week zijn de leerlingrapportages mee naar huis gegaan. We zijn er blij 
mee dat de uitslagen passend zijn, bij het advies dat eerder dit schooljaar aan onze leerlingen is 
gegeven. 

 

Personeel 

Tijdens de MR-vergadering van 23 juni nemen we als MR en directie de formatie voor volgend 
schooljaar door. Daarna zullen we de formatie en groepsindeling met u gaan communiceren. 
Binnen onze school vinden nog verschillende HIA's plaats, waardoor we eind juni goed zicht 
hebben op het aantal leerlingen in de verschillende groepen. 
 
Vanaf 11 juni zult u de vacature voor een nieuwe directeur van de Elimschool in de sociale media 
tegenkomen. We zullen ons uiterste best doen om een passende directeur te zoeken. De 
procedure zal vlak voor de zomervakantie afgerond worden. Pieter Olthof zal als Interim Directeur 
aan de school verbonden blijven totdat de nieuwe directeur zal beginnen met zijn/haar 
werkzaamheden. Daarnaast zal Sylvia Minkjan in de komende maanden ook als directie verbonden 
blijven aan de Elimschool. Pieter en Sylvia stemmen hun werkzaamheden samen af! 
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Schoolfruit 

De actie ‘schoolfruit’ is afgelopen. Vanaf 7 juni nemen alle kinderen weer fruit vanuit huis mee 
naar school. 
 

Agenda 

Donderdag 17 juni   Alle leerlingen 's middags vrij in verband met een   
     vergadermiddag van het team. 
Vrijdag 9 juli    De zomervakantie begint voor alle leerlingen om 12.00 uur! 
  

Ter inspiratie 
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Sportief 
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