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Terugblik 
Op donderdagmiddag 17 juni hebben we als team ons bijzondere schooljaar geëvalueerd. We zijn 
begonnen met een gezamenlijke lunch. Vervolgens hebben via Teams een mooi gesprek gehad 
aan de hand van enkele vragen. Tenslotte hebben we plannen gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar! We kijken terug op een warme en zinvolle teammiddag. 

 

Groepsindeling 2021-2022 

Gisteren hebben we de groepsindeling voor volgend schooljaar als team met elkaar besproken. 
Dit jaar hebben we te maken met een ingewikkelde puzzel.  
We vragen de MR om woensdag 23 juni in te stemmen met het formatieplan.  
Aangezien er veel nieuwe kinderen naar de Elimschool komen, zijn we bezig om alle leerlingen zo 
goed mogelijk over onze nieuwe groepen te verdelen. Wanneer de leerlingenlijsten zijn afgerond, 
zullen we via de mail vanuit Parnassys de formatie en de groepsindeling bekend maken. We doen 
ons best om dat uiterlijk 25 juni voor elkaar te krijgen, zodat alle kinderen op maandagmiddag 28 
juni vanaf 13.00 uur kunnen wennen aan hun nieuwe groep. 

 

Personeel 

Vacature orthopedagoog 
Omdat onze orthopedagoog Anne Manenschijn na de zomervakantie een andere baan heeft, 
zoeken we een nieuwe orthopedagoog. Er lopen gesprekken en we hopen op korte termijn een 
nieuwe orthopedagoog te kunnen benoemen.  We willen Anne enorm bedanken voor de wijze 
waarop zij met haar kunde in inzicht ons in de afgelopen jaren heeft geholpen met het maken van 
keuzes ten aanzien van de leerlingenzorg. 
 
Vacature directeur 
Op 30 juni zal de sollicitatiecommissie beginnen met de brievenselectie, zodat de 
sollicitatiegesprekken op 5 juli kunnen plaatsvinden. Zoals we eerder hebben gecommuniceerd 
zoeken we voor de Elimschool een nieuwe directeur vanaf het najaar van 2021. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we een passende directeur zullen vinden! 
 
Afscheid Anne, Truus, Manon 
Op vrijdag 9 juli nemen we als team afscheid van drie medewerkers. We willen jullie enorm 
bedanken voor de inzet binnen de Elimschool en onze vereniging PCPO Rijssen. 
We zullen met het gehele team op een informele wijze, tijdens de lunch, afscheid nemen. We 
wensen Anne (orthopedagoog), Truus (schoonmaak) en Manon (pchychodiagnostisch 
medewerker) alle goeds en Gods zegen voor de toekomst!  
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Rapportgesprekken 

Vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen hun rapport mee. Het is mogelijk om een rapportgesprek te 
voeren met de leerkracht van uw kind. We zijn blij om alle ouders weer fysiek in school te 
verwelkomen voor een rapportgesprek. U kunt via Parro een afspraak inplannen. 
 

Kennismaken met de nieuwe groep 

Maandagmiddag 28 juni gaan de leerlingen een kijkje nemen in hun nieuwe groep en kennismaken 
met hun (nieuwe) juf of meester. Ook alle nieuwe leerlingen komen dan kennismaken.  
 

Agenda 

Donderdag 24 en maandag 28 juni Rapportgesprekken 
Maandag 28 juni   Kennismaken (onder schooltijd) in de nieuwe groep. 
Vrijdag 2 juli    Rapport mee 
Vrijdag 9 juli    De zomervakantie begint voor alle leerlingen om 12.00 uur! 
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Ter inspiratie 

Kijk omhoog 
 
Als je het even niet meer weet, kijk omhoog 
Als je hart moe is van het vechten, kijk omhoog 
 
Als het leven voor de wind gaat, kijk omhoog 
Als regenbogen verschijnen, kijk omhoog 
 
Als de zon achter de wolken schuilt, kijk omhoog 
Als de mist tussen de bergen hangt, kijk omhoog 
 
Als je vaker glimlacht dan huilt, kijk omhoog 
Als je geniet van het gewone, kijk omhoog 
 
Denk aan Hem die je adem gaf  
En zag dat het heel goed was 
Bij alles wat je doet, kijk omhoog 
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